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ТЕМА БРОЈА Национална служба за запошљавање - 95 година лидер у посредовању
у запошљавању

КОРИСНИЦИ УСЛУГА УВЕК У ПРВОМ ПЛАНУ
Посебна брига НСЗ су теже запошљиве категорије незапослених, које су јасно дефинисане и које
се приоритетно укључују у све програме мера активне политике запошљавања,
каже Дaријо Мачкић, председник Управног одбора НСЗ, у интервјуу за „Послове“

С

а председником УО Националне службе за запошљавање Даријом Мачкићем разговарали
смо о улози НСЗ у решавању проблема незапослености, мерама које се
спроводе и колико доприносе повећању
запошљавања, бризи о теже запошљивим категоријама и плановима за унапређење услуга.
„Корисници наших услуга увек
су нам у првом плану и трудимо се да
креирамо најбоље програме, да послодавац добије правог радника, а незапослени са евиденције лакше и брже
нађу посао“, истиче Мачкић и додаје
да последња истраживања показују
напредак у пружању услуга НСЗ, па ће
сви капацитети и енергија бити и убудуће усмерени у том правцу.
Новији подаци о ситуацији на тржишту рада показују повећање броја
запослених и смањење незапослености.
Шта је условило позитиван тренд?
Податак да је тренутно на евиденцији мање од 700 хиљада људи, што
је за 7 одсто мање у односу на прошлу
годину, потврђује те наводе. На то је
свакако утицало јачање привреде, али
је важно нагласити и да је улога наше
куће веома значајна у решавању проблема незапослености, и то кроз различите мере и услуге које спроводимо
у оквиру редовних активности. Током
прошле године преко 146 хиљада незапослених било је укључено у мере
активне политике запошљавања, кроз
директну финансијску подршку, као
и индиректну подршку која доприноси повећању запошљивости. То ће нам
бити приоритет и у даљем раду.
НСЗ кроз своје програме подршке посебно даје предност малим и
средњим предузећима и покретању
сопственог бизниса? Каква су искуства у вези са програмом самозапошљавања?
Наша кућа преузима све активнију
улогу у сарадњи са послодавцима. Апсолутно схватамо колики је значај наше
подршке предузетништву и развоју
привреде и у том смислу пружамо комплетну подршку незапосленима који се
одлуче да покрену сопствени бизнис.
Они код нас добијају обуку пре почетка самосталне делатности, субвенције

Током прошле године преко 146 хиљада незапослених било је
укључено у мере активне политике запошљ вања, кроз директну
финансијску подршку, као и индиректну подршку која доприноси
повећању запошљивости
за започињање посла, али и менторинг
програм и све остале саветодавне услуге пре, током и након одобравања
субвенције. Такође, када им се одобри
финансијска помоћ за започињање
бизниса, уз испуњавање свих потребних услова, нови послодавци имају
могућност коришћења и осталих мера
активне политике запошљавања.
Када говоримо о износу субвенција, свако ко уђе у наш програм помоћи добија 180 хиљада динара, а
угрожене категорије незапослених са
евиденције су посебно стимулисане, па
тако вишкови запослених добијају суб-

венцију од 200 хиљада динара, особе са
инвалидитетом 220 хиљада, а постоји и
могућност удруживања средстава.
Понављам, наши нови послодавци
по добијању средстава и отпочињању
бизниса нису препуштени сами себи.
Сви којима је помоћ потребна добијају
свеобухватну подршку од стручних саветника НСЗ наредних годину дана.
Као што смо и очекивали, ове године је велико интересовање за подршку
самозапошљавању. Конкурс је отворен
до 11. априла и до краја године имаћемо
нове предузетнике и нова предузећа.

Које су најважније мере активне
политике запошљавања које се спроводе и планови?
Велики број мера које спроводи
НСЗ можемо да поделимо на мере активног тражења посла, образовање
и обуке, субвенције за запошљавање
и јавне радове. Посебна брига НСЗ су
теже запошљиве категорије незапослених, које су јасно дефинисане и које се
приоритетно укључују у све програме
мера активне политике запошљавања.
Обуке за активно тражење посла,
тренинзи самоефикасности, клубови за
тражење посла, сајмови запошљавања,
значајно доприносе већим могућностима запошљивости на тржишту рада.
Искуства нам говоре да све то на прави
начин утиче на повећање мотивације
незапослених, њихову ефикасност и
сналажење у процесу тражења посла.
Како бисмо одговорили на потребе послодаваца и тражњу на тржишту
рада, програмима образовања и обука
утичемо на побољшање знања и вештина незапослених и на тај начин значајно повећавамо њихову конкурентност
на тржишту рада. Покривамо потребе
свих категорија незапослених: оне који
немају радно искуство у струци, неквалификоване, који немају конкретна
знања и вештине или су њихова знања
застарела и не одговарају потребама
тржишта. Такође, незапослене који немају основно образовање покушавамо
да вратимо у систем образовања и тако
утичемо на решавање проблема незапослености.
Теже запошљиве категорије су нам
приоритет. Послодавцима се посебно
одобравају субвенције за запошљавање
особа са инвалидитетом, и то кроз запошљавање, али и мере прилагођавања
радног места или радне асистенције.
Имамо веома добра искуства у вези са
овим програмом, јер особе са инвалидитетом имају позитиван став према
раду и изузетну мотивацију, па позивам послодавце да се одлуче за овај
програм и пруже им подстрек и шансу
да раде и буду самостални.
Као изузетно значајну меру активне политике запошљавања навео
бих јавне радове, који годинама дају веома добре резултате. Како смо и очекивали, и ове године извођачи јавних
радова су изузетно заинтересовани за
спровођење активности од друштвеног
интереса у областима животне средине, обнављања инфраструктуре и социјалних и хуманитарних делатности.
На овај начин првенствено помажемо
теже запошљивим категоријама да
се врате у свет рада и дају допринос
друштву. Очекујемо да ове године у
програм јавних радова буде укључено
око 7 хиљада корисника.
Изазов решавања проблема незапослености није само питање о
којем брине НСЗ, већ је потребно
да буду укључене и све друге реБесплатна публикација о запошљавању

левантне институције које дају свој
допринос. На који начин НСЗ помаже да се проблем незапослености
решава и на локалном нивоу?
Ово је врло важно питање и ми
препознајемо изузетан значај решавања проблема незапослености и на
локалном нивоу. У сарадњи са локалним самоуправама у целој Србији спроводимо мере запошљавања, и то кроз
суфинансирање конкретних програма
од стране општина и Националне службе. Ове мере се прилагођавају потребама локалног тржишта рада. Локалним
самоуправама дата је могућност и да
само својим средствима спроводе програме и мере, а да од нас добију комплетну техничку подршку. Конкретно,
ми у том случају радимо пријем захтева, техничку обраду, доношење одлука,
селекцију незапослених, праћење уговорних обавеза и целокупну логистичку подршку.
Рок локалним самоуправама за
подношење захтева за суфинансирање
истекао је крајем јануара, обрадили
смо и проследили предлог надлежном

Наш план је да наставимо
добру сарадњу са
послодавцима и да
прилагођавамо свој рад
и мере њиховим потребама
министарству, па ових дана очекујемо
одлуку о суфинансирању тих програма
и мера, који ће, сигуран сам, дати добре
резултате.
Општински савети за запошљавање, у чији рад су укључени представници свих релевантних институција,
места су где се креира политика запошљавања на локалном нивоу. Све већи
број општина формира своје савете, а
НСЗ интензивно ради на томе да утиче
на локалне самоуправе које се још нису
укључиле, да схвате колико је то добро
и значајно за развој привреде на локалном нивоу.
Који су начини привлачења добрих послодаваца, који ће понудити одговарајући посао и трудити се
да задрже радника? На који начин
се приступа новим послодавцима и
чувају већ постојећи сарадници?
Сваки послодавац жели да добије
доброг радника, који ће одговорити на
потребе одговарајућег радног места.
НСЗ као институција има капацитете
да одговори на њихове захтеве, јер располажемо највећом базом тражилаца
запослења, па је и већа могућност за
проналажење правог радника.
Постојећим послодавцима са којима сарађујемо дуги низ година пружамо бројне могућности сарадње и помоћи, а трудимо се на сваки начин да
придобијемо нове послодавце. Пружа-

мо читаву лепезу услуга: посредовање,
професионалну селекцију, саветодавне
услуге, помоћ у решавању кадровских
питања, али и финансијску подршку.
Уколико се догоди да на евиденцији немамо радника који би одговарао потребама послодавца, можемо да
кроз мере обука и стицања додатних
вештина обучимо запосленог како би
задовољио захтеве конкретног радног
места.
Наш план је да наставимо добру
сарадњу са послодавцима и да прилагођавамо свој рад и мере њиховим
потребама. Због тога их позивам на
сарадњу, да искористе могућности које
им пружамо и информишу се о свим
нашим програмима. Наглашавам, све
услуге НСЗ су бесплатне и за кориснике
и за послодавце, а у више од тридесет
филијала у Србији наши будући сарадници могу да добију све потребне информације.
Послодавци треба да знају да код
нас могу да се оглашавају на различите
начине, како на огласним таблама у филијалама, тако и на нашем на сајту www.
nsz.gov.rs и у публикацији „Послови“.
На који начин процењујете свој
рад, квалитет услуга које пружате и
могућности њиховог унапређења?
Ништа не препуштамо случају, а
корисници наших услуга, незапослени и послодавци, увек су нам у првом
плану. Како бисмо били упућени у то
колико су задовољни нашим услугама
и увидели могућности унапређења,
редовно се једном годишње спроводе
анкете у филијалама. Најновији резултати показују да је рад НСЗ подигнут на
задовољавајући ниво, али ми видимо
простор и начине да даље унапређујемо своје услуге и на томе ћемо интензивно радити у наредном периоду.
Циљ нам је да службе буду што ближе
крајњим корисницима и клијентима.
Резултати најновијих истраживања спроведених у филијалама у Србији говоре да су корисници задовољни
приступом, програмима и подршком
коју им пружамо, а то нам говори да
су људи који раде у НСЗ велики потенцијал. Бринемо о изгледу филијала,
начину рада са корисницима, али и о
условима рада свих запослених.
Ове године на Дан државности
Национална служба добила је орден за заслуге, који је уручио председник Србије Томислав Николић.
Колики вам је то подстрек за даљи
рад?
Орден је доказ да је добар рад и велики напор НСЗ препознат и на то смо
веома поносни. Ово признање представља изазов за даљи рад и циљ нам је
да докажемо да можемо да радимо још
боље и да дамо још значајнији допринос у решавању проблема незапослеЈелена Бајевић
ности.
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НСЗ и Инспекторат за рад потписали Споразум о сарадњи

НЕПОВРЕДИВО ПРАВО ПО ОСНОВУ РАДА

Циљ потписивања споразума је да се заједничким активностима и разменом
информација из делатности две институције утиче на сузбијање сиве економије

Д

иректор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић и директор Инспектората за рад
Бојан Јоцић данас су у београдској филијали НСЗ
потписали Споразум о пословној сарадњи две институције, у присуству министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александра Вулина и председника Управног одбора НСЗ Дарија Мачкића.
Имајући у виду да је смањење обима сиве економије означено као један од стратешких приоритета државе, Влада
Србије прогласила је 2017. Годином борбе против сиве економије. У овој години пажња владе ће бити посвећена реализацији свих приоритетних мера Националног програма
за сузбијање сиве економије, односно успостављању ефикаснијег надзора над токовима сиве економије применом
интегрисаног система анализе ризика и јачању капацитета
инспекцијских органа.

Сваки појединац који ради непријављен, нажалост
једе сопствену будућност, јер губи могућност да
време проведено на раду икада више упише и
валоризује - Александар Вулин

Смањење обима сиве економије означено као
један од стратешких приоритета државе
- Сваки појединац који ради непријављен, нажалост једе
сопствену будућност, јер губи могућност да време проведено
на раду икада више упише и валоризује и за њега оствари
пензијско, инвалидско и социјално право. Да би се променила таква судбина појединца потребно је променити укупни
привредни амбијент, а да би се он променио мора се сузбити
сива економија која прекршиоцима закона обезбеђује јефтинији производ, односно нелојалну конкуренцију. На нама је
да учинимо све што је могуће да сиву економију сведемо на
најмању могућу меру и да самим тим будемо атрактивни за
инвеститоре који ће знати да ће, уколико раде по закону, бити
заштићени и конкурентни на тржишту - поручио је министар
Вулин.
Према његовим речима, докле год је неповољна ситуација на тржишту рада, на коме имамо већи број незапослених од понуде посла, увек ће бити и сиве економије, односно
људи који пристају да раде на црно, јер немају другог избора.
Он је позвао раднике у Србији да се обрате Инспекцији рада
чим примете да било ко покушава да угрози њихова законом
гарантована права.
- Сви индикатори на тржишту рада већ више од годину
дана бележе позитивне тенденције, па тако и стопа неформалне запослености, која сада износи 20,9%. Ипак, то и даље
представља озбиљан проблем за нашу привреду и друштво
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у целини. Од Инспекције рада ми смо и до сада добијали податке о лицима затеченим да раде без уговора, и такве смо
брисали из евиденције незапослених, због чега су губили
одређена права, па и право на новчану накнаду за случај незапослености. Захваљујући проверама на терену, у прошлој
години смо избрисали са наше евиденције око 140 лица затечених у раду на црно - рекао је Мартиновић и додао да ће
овај споразум омогућити и контролу образаца који се подносе приликом пријаве и одјаве радника на обавезно социјално
осигурање, јер велики број лица због погрешног дефинисања
разлога престанка радног односа од стране послодавца не
може да оствари право на новчану накнаду.
Јачање инспекцијског надзора и доследна примена прописа међу најважнијим су факторима у борби против нелегалних токова у економији. Инспекција рада је у протеклој
години затекла 19.472 лица у раду на црно, а у наредна три
дана након контрола у радни однос је пријављено 17.589
лица. Инспекција рада је у прошлој години открила и 813 нерегистрованих привредних субјеката.
- Овај споразум је, са једне стране, окренут заштити права радника, а са друге сузбијању нелојалне конкуренције.
Пуно смо радили на побољшању ефикасности рада Инспекције, што је резултовало повећањем откривених случајева
рада на црно у прва два месеца ове године за 6 посто, у односу на исти период прошле године, а такође је повећан и
број пријава у радни однос. Инспекција сада поседује и посебне уређаје са којима на лицу места можемо утврдити да
ли је радник пријављен. Нелегални рад највише је присутан
у сектору грађевине, угоститељства и у домену прехрамбених производа, али наше искуство говори да су такве појаве
генерално присутне у свим делатностима - објаснио је Јоцић.
Циљ потписивања споразума је да се заједничким активностима и разменом информација из делатности две
институције утиче на сузбијање сиве економије. Информисањем послодаваца и лица о обавези благовременог
подношења пријаве на обавезно социјално осигурање, закључивања уговора о раду у складу са законом и размене
информација о корисницима средстава НСЗ, допринеће се
сузбијању рада на црно.
Немања Новаковић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ПРВИ КОРАЦИ НА ПУТУ КАРИЈЕРЕ

Школе су се потрудиле да се представе на прави начин и одговоре на
бројна питања будућих средњошколаца

О

дабир средње школе једна је
од најтежих одлука са којом се
млади сусретну када заврше
основну школу и нешто што им
може одредити остатак живота. Како
би се ученицима помогло у избору школе, а касније и занимања, у општини
Врачар прошле недеље је одржан Сајам
образовања и професионалне оријентације, који је окупио 13 средњих школа
и гимназија.
Заинтересовани ученици завршних
разреда основних школа на једном месту,
у непосредном контакту, могли су да се
информишу о програмима средњих стручних школа и гимназија, образовним профилима и смеровима. Школе су се потрудиле
да се представе на прави начин и одговоре
на бројна питања будућих средњошколаца,
објасне им која знања и вештине ће стећи
током даљег школовања, као и какве су
могућности запошљавања са одређеним
занимањем.
Отварајући сајам, заменица председника општине Радмила Сарић нагласила
је да општина посебну пажњу посвећује
раду у врачарским школама, али и томе

да ђаци на прави начин наставе своје школовање и нађу посао у Београду и Србији.
“Желим вам да упишете школу коју
желите, а касније и факултет и да се никада не нађете у ситуацији да будете на евиденцији Националне службе за запошљавање”, овим речима присутне је поздравио
Синиша Кнежевић, заменик директора
Филијале за град Београд НСЗ.
Током прошле године кроз програм
професионалне оријентације Националне
службе и тестирања прошло је 1.165 ђака
осмака, као и 369 ученика завршних разреда средњих школа. Кнежевић је позвао
све присутне да посете и велики Сајам
професионалне оријентације средњих
стручних и уметничких школа, који ће
бити одржан 11. и 12. априла на Београдском сајму.
Члан Већа за образовање општине
Врачар Драги Лукић такође је пожелео
ђацима да упишу школу по својој жељи, да
нађу посао који желе и подсетио да је овај
сајам организован управо због тога да би на
једном месту добили праву информацију о
школовању и будућем занимању.

Заинтересовани ђаци могли су да се
укључе и у психолошке радионице и професионално саветовање, које је на сајму
омогућила Национална служба за запошљавање кроз разговор са искусним психолозима. Кроз радионицу “На путу избора
занимања” на штанду НСЗ будући средњошколци могли су да потврде или преиспитају
своја интересовања и да их доведу у везу са
областима рада.
“Ђаци су на прави начин подстакнути да истражују своје склоности и интересовања и пронађу прави спој између онога
што желе, чему теже и шта могу”, наглашавају Ивана Божић и Јелена Увалин
Матић, психолози НСЗ.
Подсећамо, добар извор информација за будуће средњошколце су “Водич
за избор занимања” и електронска верзија
“Водича за основце”, који се налазе на сајту
Националне службе за запошљавање и
садрже детаљне описе свих занимања, уз
тестове за процену професионалних интересовања и проверу способности.

Јелена Бајевић
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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.

Администрација и управа
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17
став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за
попуњавање радних места у државним органима („Службени
гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
51 број: 112-1710/2017 од 27. фебруара 2017. године, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна места: Министарство
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд,
Немањина 22-26
II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место инспектор рада

Одељење инспекције рада Нови Сад, Инспекторат
за рад, звање саветник
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или
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специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о раду, безбедности и здравља на раду и Закона о општем
управном поступку - усмено; вештина комуникације и процена
мотивације за рад - усмено.
Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10

2. Радно место инспектор рада

Одељење инспекције рада Смедерево,
Инспекторат за рад, звање саветник
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о раду, безбедности и здрављу на раду и Закона о општем
управном поступку - усмено; вештина комуникације и процена
мотивације за рад - усмено.
Место рада: Смедерево, Трг републике 5

3. Радно место инспектор рада

Одсек инспекције рада Пирот, Инспекторат за рад,
звање саветник
1 извршилац
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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но-математичких наука или медицинских наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни
стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године.
У изборном поступку проверавају се: познавање прописа о раду, безбедности и здрављу на раду и Закона о општем
управном поступку - усмено; вештина комуникације и процена
мотивације за рад - усмено.
Место рада: Пирот, Српских владара 83
III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс:
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За
јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.
IV Лице које је задужено за давање обавештења: Анђела Роглић, тел. 011/361-62-62, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
V Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава
је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству уз коју треба назначити радно место за које се
конкурише; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама
прибавити податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима;
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим
пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених
подноси решење о распоређивању или премештају на радно
место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је
оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за
Бесплатна публикација о запошљавању

рад у државним органима/уверење о положеном правосудном
испиту. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и
бржег спровођења изборног поступка. Потребно је да кандидат
попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности,
да орган прибави податке о којима се води службена евиденција
или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће
преузети на веб-страници Министарствa за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs, у делу „Конкурси“. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе
како би орган могао даље да поступа.
VIII Трајање радног односа: Радни однос се заснива на
неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни
однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од
шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве
благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и
вештина у изборном поступку обавиће се у Београду, Теразије
41, трећи спрат, почев од 24. априла 2017. године, о чему ће
кандидати бити обавештени телеграмом, на адресе које наведу
у својим пријавама.
Напомене: Кандидати који конкуришу на више радних места
подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су
приложили тражена документа. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном
испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова,
односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене.
Овај конкурс се објављује на веб-страници Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања:
www.minrzs.gov.rs, на веб-страници Службе за управљање
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној
табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
На веб-страници Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашених радних места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу
који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола.

Национална служба
за запошљавање
29.03.2017. | Број 719 |
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Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ
И ИНФОРМИСАЊA
Београд, Влајковићева 3

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 116/08, 104/09 и
99/14), члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног
конкурса за попуњавање радних места у државним органима
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 41/07 и 109/09) и
Закључка Комисије 51 број: 112-8236/2016-01 од 28. децембра
2016. године Министарство културе и информисања оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се раднa местa попуњавају: Министарство
културе и информисања, Београд, Влајковићева 3
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за надзор над реализацијом
процеса дигитализације у области културе и
уметности, у звању виши саветник
у Сектору за развој дигиталне истраживачке
инфраструктуре у области културе и уметности
1 извршилац

Опис послова: обавља послове континуираног праћења свих
аспеката реализације процеса дигитализације у области културе и уметности на територији РС и анализира стање и подноси извештаје са предлогом мера за унапређење рада унутар
Сектора; учествује у развојним пројектима дигитализације у
сарадњи са установама културе и осталим учесницима у процесу дигитализације; редовно извештава о могућности унапређења финансијских перформанси процеса дигитализације;
израђује и дефинише мерљиве параметре за праћење брзине реализације процеса дигитализације; обавља послове који
се односе на комуникацију са свим релавантним учесницима;
израђује матрице одговорности за реализацију планиране
динамике и квалитета реализације, у складу са прописаниим
технолошко/правно/финансијским мерама, стандардима и
оквирима; обавља послове везане за израчунавање и презентација главних параметара ефикасности - KPI (Key Performance
Indicator) са израдом анализе трендова и објашњења; учествује у процесима планирања и обавља и друге послове по
налогу помоћника министра.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука или друштвено-хуманистичких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство
у струци од најмање седам година; положен државни стручни
испит, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање процеса дигитализације - провераваће се симулацијом практичног рада;
познавање Закона о општем управном поступку, Закона о библиотечко-информационој делатности, делокруг рада Министарства
културе и информисања - усмено; познавање рада на рачунару
- провераваће се практичним радом на рачунару; знање енглеског језика - усмено; вештина комуникације - усмено.
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2. Радно место за административне и
евиденционе послове, у звању референт

у Групи за нормативне послове, у Сектору за
развој дигиталне истраживачке инфраструктуре у
области културе и уметности
1 извршилац
Опис послова: врши административне послове који се односе
на писану и усмену кореспонденцију Сектора са другим државним органима, правним и физичким лицима из делокруга Групе;
евидентира и преноси телефонске позиве и води евиденцију о
састанцима за потребе Сектора; врши пријем, разврставање и
евиденцију о кретањима предмета из делокруга Групе; врши
административну обраду података; води интерне доставне
књиге; врши послове у вези са расподелом материјала; прима,
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: средња стручна спрема друштвеног или природног
смера, положен државни стручни испит, најмање две године
радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе и делокруг рада
Министарства културе и информисања - усмено; познавање
рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару, вештина комуникације - усмено.
III Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.
IV Место рада: Београд, Влајковићева 3
V Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Министарство културе и информисања, 11000 Београд, Влајковићева
3, са назнаком „За јавни конкурс”.
VI Лице које је задужено за давање обавештења о конкурсу: Мирјана Ћирић, 011/33-45-694
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА
VII Општи услови за рад на радном месту: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да није
осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.
VIII Рок за подношење пријава на јавни конкурс je осам
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања
конкурса у периодичном издању огласа Национлне службе за
запошљавање.
IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству уз коју треба нагласити за које се радно место конкурише; фотокопија личне карте, ако је лична карта са чипом доставити очитану личну карту; изјава у којој се странка опредељује
да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења
о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима достављају уверење о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству
у струци (потврда, решење или други акти из којих се види на
којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно
искуство).
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених
подноси решење о распоређивању или премештају на радно
место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама
у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази
моги бити оверени у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Документа која су оверена
пре 01. марта 2017. године могу бити оверена у општини или
суду.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је,
између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће
податке прибавити сама.
Документи о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе,
достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да
орган прибави податке о којима се води службена евиденција
или да ће то кандидат учинити сам.
Пример изјаве се налази на сајту Министарства културе и информисања - http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/
izjava-o-pribavljanju-dokumenata.
X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: са кандидатима чије пријаве
буду благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера стручне оспособљености, знања и вештина,
обавиће се у Београду, почев од 24. априла 2017. године, са
почетком од 9 часова, у просторијама Палате „Србија“ (СИВ),
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (Источно крило), у
просторијама Министарства културе и информисања, Београд,
Влајковићева 3 и у просторијама Историјског музеја Србије,
Београд, Ђуре Јакшића 9, о чему ће учесници конкурса бити
обавештени путем телeфона или на електронске адресе које
наведу у својим пријавама.
НАПОМЕНА: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код
јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене.
Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом
да тај испит положи до окончања пробног рада.
Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства
културе и информисања, на интернет страници Службе за
управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Бесплатна публикација о запошљавању

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу
који су употребљени у мушком роду односе се без дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка,
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17 став
1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник
РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Републички секретаријат за јавне политике, Влајковићева 10, Београд
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за координацију послова
обезбеђења квалитета стратешких
докумената и анализе ефеката прописа звање виши саветник

Одсек за обезбеђење квалитета стратешких
докумената и анализу ефеката прописа, Сектор за
обезбеђење квалитета јавних политика
1 извршилац
Опис послова: Координира припрему и израђује стручна
мишљења о усклађености предлога стратешких докумената
којима се утврђују јавне политике и нацрта закона са усвојеним
стратешким документима којима се утврђују јавне политике
у поступку њиховог доношења; израђује иницијативе за унапређење процедура за израду стратешких докумената којима
се утврђују јавне политике; припрема и израђује стручна мишљења везана за оцену квалитета анализе ефеката прописа које
припремају министарства и посебне организације током свих
фаза припреме прописа; координира и израђује мишљења о
оцени квалитета анализе ефеката прописа намењеног јавној
расправи и мишљења о потпуности садржаја анализе ефеката прописа приложене уз нацрт закона и других релевантних
докумената; унапређује методологије креирања, спровођења,
праћења и оцене спровођења јавних политика и методологије за спровођење анализе и оцену анализе ефеката прописа; учествује у организовању обука државних службеника који
раде на пословима који су повезани са анализом ефеката прописа и пружа им помоћ у примени стечених знања током њиховог даљег рада; израђује мишљења о нацрту закона, предлогу Фискалне стратегије и стратегије развоја; сарађује и пружа
стручну помоћ предлагачима стратешких и других докумената којима се утврђују јавне политике и предлагачима прописа ради успостављања механизама за оцену анализе ефеката
прописа током њихове примене; прати и аналзира институционалне и кадровске капацитете за спровођење регулаторне реформе и израђује извештаје; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким сту29.03.2017. | Број 719 |
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дијама на факултету; најмање седам година радног искуства у
струци; положен државни стручни испит; познавање енглеског
језика; познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање законодавног процеса и материје анализе ефеката прописа, Закона
о државној управи, Закона о Влади и Пословника Владе - тест,
студија случаја, усмено; вештине комуникације и мотивације
за рад - усмено.

2. Радно место за послове европских
интеграција и међународну сарадњу - звање
самостални саветник

Одсек за праћење спровођења јавних политика, ЕУ
интеграције, међународну сарадњу и управљање
пројектима, Сектор за подршку планирању,
координацију и праћење спровођења јавних
политика
1 извршилац
Опис послова: израђује анализе оправданости и учествује у
припреми и координацији развојних пројеката у области јавних политика, чији је корисник Секретаријат, а финансирани су
из средстава међународне помоћи; прати реализцију, оцену и
анализу резултата развојних пројеката и представља развојне
пројекте у области јавних политика, чији је корисник Секретаријат, а финансирани су из средстава међународне помоћи;
обрађује податке и учествује у изради анализа за потребе
учествовања представника Секретаријата у преговарачким
групама по поглављима у процесу приступања ЕУ; учествује
у припеми материјала за учествовање представника Секретаријата на стручним и другим скуповима који се баве европским интеграцијама; учествује у припреми извештаја за Владу
и друге органе о раду Секретаријата, за потребе извештавања
Европске комисије о напретку Републике Србије у процесу
приступања ЕУ; прати реализацију међународних пројеката,
договорених активности, трошкова и административних процедура, чији је корисник Секретаријат и израђује извештаје;
сарађује са међународним организацијама ради унапређења
рада Секретаријата; израђује извештаје и информације из
делокруга Одсека; обавља и друге послове о налогу шефа
Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету; најмање пет година радног искуства
у струци; положен државни стручни испит; знање енглеског
језика; познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање процеса приступања Републике Србије Европској унији, познавање
Закона о државној управи, Закона о Влади, Пословника Владе тест, студија случаја, усмено; знање енглеског језика - усмено;
вештине комуникације и мотивације за рад - усмено.
III Место рада: Београд, Влајковићева 10
IV Општи услови које сваки кандидат мора да испуни: држављанство Републике Србије, да учеснику на конкурсу раније није престајао радни однос у државним органима
због теже повреде радне дужности из радног односа и да није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
V Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
1. пријава на конкурс са контакт адресом и бројем телефона;
2. биографија са наводима о досадашњем радном искуству;
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3. оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
4. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених;
5. оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема;
6. оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање седам
година радног искуства у струци за радно место под редним
бројем 1 (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);
6а. оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање пет
година радног искуства у струци за радно место под редним
бројевима 2 (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);
7. оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима,
односно правосудном испиту (лица са положеним правосудним
испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад
у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту);
8. оригинал или оверена копија доказа о познавању енглеског језика за радно место под редним бројем 1. (сертификати,
дипломе, потврде о положеном испиту на студијама, потврде о
завршеној обуци);
9. оригинал или оверена копија доказа о познавању рада на
рачунару (сертификати, дипломе, потврде о положеном испиту
на студијама, потврде о завршеној обуци).
Документа о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених и уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима/уверење о положеном
правосудном испиту.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), прописано
је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којма се води службена евиденција
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе
кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег, бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат обавезно попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о
којима се води службена евиднеција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на веб-страници
Републичког секретаријата за јавне политике www.rsjp.gov.rs.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе
како би орган могао даље да поступа.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених
подноси решење о распоређивању или премештају на радно
место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
VI Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: Рок
за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
VII Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Mарија Митровић, тел. 011/3346-436.
VIII Aдреса на коју се подноси пријава на конкурс: Републички секретаријат за јавне политике, Београд, Немањина
22-26, са назнаком „За јавни конкурс“.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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IX Трајање радног односа: Радни однос се заснива на
неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни
однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању
од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које
су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове
за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће
провераване у просторијама Републичког секретаријата за
јавне политике, Београд, Влајковићева 10 и Палате „Србија“,
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, у периоду почев од
20.04.2017. године. O тачном термину провере знања и вештина кандидати ће бити обавештени телефонским путем или
електронском поштом.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног
бележника, односно у општини или у суду, биће одбачене.
Овај оглас објављен је на интернет презентацији Републичког секретаријата за јавне политике и интернет презентацији
Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на
огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.

Ч АЧ А К
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА

Послови обрачуна плата и других примања, у
звању млађи саветник
Опис послова извршилачког радног места: oбрачун и
исплата плата запослених, изабраних, постављених и обрачун накнада лица на привременим и повременим пословима и других лица ангажованих ван радног односа; oбрачун
и исплата других примања запослених потеклих из радних
односа (јубиларне награде, накнаде, отпремнине); oбрачун
и исплата трошкова превоза на посао и са посла; припрема и достављање месечних промена запослених и њихових
зарада, по броју и квалификационој структури запослених
Републичком заводу за статистику; евиденција и ажурирање
месечних промена (финансијских, кадровских) у јединственом Регистру запослених; припрема и достављање годишњег
извештаја е-управи о оствареним опорезивим приходима
запослених (ППП пријава); пријава података за утврђивање
стажа осигурања, плате, накнаде плате односно основице
осигурања и висине уплаћеног доприноса и обрачун накнада плата по основу породиљског боловања и других исплата
које рефундира РФЗО.
УСЛОВИ: за обављање послова извршилачког радног места:
стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни
Бесплатна публикација о запошљавању

испит, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) и најмање 1 година радног искуства у струци.
Кандидат треба да испуњава и остале услове прописане Законом: да је пунолетан држављанин Републике Србије,
да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци и да му раније није престајао радни
однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа, да испуњава остале услове одређене
законом, другим прописом и актом о систематизацији радних
места.
У изборном поступку проверава се познавање законских прописа, тј. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС”, број 129/2007, 83/2014 - др.закон) и прописа који регулишу област плата у јавном сектору - усмено;
познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - непосредно, кроз усмени
разговор са учесницима јавног конкурса.
Уз пријаву на јавни конкурс кандидат подноси биографију и следеће доказе: оригинал или оверену фотокопију
дипломе којом се потврђује стечено високо образовање из
научне области економске науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету; оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном државном стручном испиту; оригинал или оверену
фотокопију доказа о најмање 1 години радног искуства у
струци - потврда, решење и други акти из којих се види на
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом
је стечено радно искуство; оригинал или оверену фотокопију
доказа о познавању рада на рачунару; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;
оригинал или оверену фотокопију уверења да кандидат није
правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу да кандидату раније није престајао радни
однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење полицијске управе о неосуђиваности. Законом о општем управном поступку („Службени
гласник РС”, бр 18/2016), прописано је, између осталог, да је
орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом,
врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља
и обрађује; да у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када
је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито
изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. Потребно је да
кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две
могућности - да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће кандидат то учинити сам. Наведена изјава се може преузети на интернет презентацији општине Горњи Милановца, www.gornjimilanovac.rs.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене
доказе како би орган могао даље да поступа.
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Провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад
на оглашеном радном месту, назначене вештине и знања биће
проверени у просторијама Општинске управе општине Горњи
Милановац, Таковска 2. О датуму и времену спровођења изборног поступка кандидати ће бити обавештени телефонским путем,
путем електронске поште или поштом, на бројеве и адресе које су
навели у пријави.
Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у органима аутономне покрајине, органима јединице локалне самоуправе или државном органу, подлежу пробном раду од шест
месеци.
Место рада: Општинска управа општине Горњи Милановац,
Горњи Милановац, Таковска 2.
Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 15 дана
од дана оглашавања.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Јелена Трнавац, телефон 515-0057, e-mail: jelena.
trnavac@gornjimilanovac.rs.
Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс:
Општинска управа општине Горњи Милановац, 32300 Горњи
Милановац, Таковска 2, са назнаком “Конкурсној комисији за
јавни конкурс” и навођењем извршилачког радног места за
које се пријава подноси. Јавни конкурс ће бити објављен на
интернет презентацији општине Горњи Милановац - www.
gornjimilanovac.rs и у публикацији „Послови”.
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју је именовао начелник Општинске управе општине Горњи Милановац.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у
оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду или од
стране јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне
комисије.
Сви појмови који се користе у овом јавном конкурсу у мушком
граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на која
се односе.

КИКИНДА
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ И УСЛУГЕ
23300 Кикинда, Иђошки пут 4
тел. 0230/422-760

Шеф Службе водовода

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, грађевински факултет
(хидраш), радно искуство 3 године, да је кандидат држављанин РС, лекарско уверење о општој здравственој способности.
Предвиђен је пробни рад од 3 месеца. Уз пријаву на конкурс
приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, фотокопију или оригинал извода из матичне књиге
рођених, фотокопију или оригинал уверења о држављанству
Републике Србије, CV, фотокопију радне књижице (страница са
општим подацима, странице на којима је исказан радни стаж),
лекарско уверење о општој здравственој способности за рад
(не старије од 6 месеци), уверење основног суда да кандидат
није под истрагом и да против њега није подигнута оптужница
и фотокопију личне карте (ако је чипована доставити очитану).
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ОСТАЛО: Пријаве са комплетном документацијом доставити у
затвореној коверти, на горенаведену адресу, са назнаком „За
избор кандидата - за послове шефа службе водовода - пријава
на оглас (име и презиме) не отварај“. Пријаве доставити путем
поште или лично на шалтер писарнице. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа обавештења о
огласу могу се добити путем телефона: 422-760, локал 120 или
140. Рок за подношење пријава је 13.04.2017. године.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
На основу решења 031-117/17-01 од 17.03.2017. године, члана 130, а у вези члана 101 Законa о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016), начелница Општинске управе
Општине Баточина, донела је
ОДЛУКУ О ОГЛАШАВАЊУ
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА АНГАЖОВАЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА РАДИ
СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА БЕЗ НАКНАДЕ

I Орган: Општинска управа Општине Баточина доноси одлуку
бр. 111-11/17-01 од 17.03.2017. године, о расписивању јавног
конкурса за ангажовање на основу уговора, са незапосленим
лицем ради стручног оспособљавања без накнаде, односно стицања радног искуства и услова за полагање државног
стручног испита.
Радна места за која се закључују уговори ради стручног
оспособљавања без накнаде су:

1. Извршилац администратор за утврђивање
локалних изворних прихода
2 извршиоца

Опис послова: aжурира базу података и врши обрачуне за
правна и физичка лица о накнади за коришћење грађевинског
земљишта, локалним комуналним таксама за истицање фирме и др., приходима од давања у закуп, накнадама за заштиту
животне средине, прати промене које се односе на статус и
делатност обвезника, води евиденцију донетих решења ради
књижења по уплатним рачунима, прима пореске и др. пријаве,
обрађује и уноси податке из пореских пријава, пружа стручну помоћ и објашњења пореским обвезницима о значају за
испуњење пореске обавезе, контролише подношење пореских
пријава, обрађује захтеве за издавање уверења и обавља и
друге послове по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.
Услови: високо образовање стечено на основним академским
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним
студијама, односно на студијама у трајању до три године, или
више образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању из научне области правне или економске струке.

2. Извршилац за послове органа Општине
1 извршилац

Опис послa: врши стручне и административно-техничке
послове за потребе Скупштине општине, председника општине
и Општинског већа, а нарочито послове у вези са припремом и
одржавањем седница Скупштине општине, Општинског већа и
радних тела Скупштине, обраду материјала са седница, вођење
записника на седницама, сређивање, евидентирање и чување
изворних аката и докумената о раду Скупштине и Општинског
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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већа; обавља стручне и административне послове по поднетим
захтевима за оцену уставности и законитости аката које доносе
Скупштина општине, председник општине и Општинско веће,
пружа стручну и административно-техничку помоћ одборницима и одборничким групама у Скупштини општине, врши проверу усаглашености нормативних аката које доносе поменути
органи, са законима и другим прописима.
Услови: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије) или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању и које је законом
изједначено са академским називом мастер, односно високо
образовање стечено на основним студијама у трајању од четири године у обиму од 240 ЕСПБ бодова, дипломирани правник.
У изборном поступку проверавају се: познавање позитивних прописа из делокруга Општинске управе, познавање рада
на рачунару - практичним радом на рачунару.
II Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
извод из евиденције НСЗ, копија дипломе одговарајуће високошколске установе, уверење о држављанству (не старије од
шест месеци). Докази о испуњености напред наведених услова
подносе се у оригиналу или овереној фотокопији.
III Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс
садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања, контакт телефон, податке о образовању. У
пријави назначити радно место за које се кандидат пријављује.
Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.
IV Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Пријаве са потпуним доказима о испуњености услова конкурса слати
на адресу: Општинска управа општине Баточина (за Конкурсну
комисију), Краља Петра I 37, 34227 Баточина, са назнаком „Јавни конкурс за стручно оспособљавање“. Обавештења о конкурсу могу се добити радним даном, од 10 до 12 часова, на број
телефона: 034/6842-361.
V Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у публикацији
НСЗ „Послови“.

В РА Њ Е
ОПШТИНСКА УПРАВА БУЈАНОВАЦ

Бујановац, Карађорђа Петровића 115
тел. 017/651-103

Начелник

Општинске управе општине Бујановац, на период
од пет година
УСЛОВИ: Поред услова прописаних законом, кандидати треба
да испуњавају и следеће услове: 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 и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и
интернет пакет).
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: оверена фотокопија дипломе којом се потврђује прописана стручна спрема, оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту (кандидати са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту
достављају оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту), оригинал или оверена фотокопија доказа о
радном искуству у струци, уверење о држављанству или оверена фотокопија исте, извод из матичне књиге рођених или
оверена фотокопија исте и уверење казнене евиденције МУП-а
да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Оглас је објављен и на
интернет презентацији општине Бујановац: www.bujanovac.rs.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве се подносе Општинском већу општине Бујановац, 17520 Бујановац, Карађорђа Петровића 115, са назнаком “Пријава на јавни конкурс”. Контакт особа задужена за
давање додатних обавештења о конкурсу је Радомир Ристић,
тел. 017/651-103, локал 166. Сви изрази у овом конкурсу који су
употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

VI Конкурсна комисија формирана решењем в.д. начелника
Општинске управе општине Баточина, по истеку рока за подношење пријава спровешће изборни поступак усменом провером оспособљености кандидата, само међу оним кандидатима
који испуњавају наведене услове за стручно оспособљавање
на радном месту за које се оспособљава.
Kандидатима међу којима се спроводи изборни поступак доставља се писмено обавештење када отпочиње изборни поступак. Приликом усмене провере оспособљености кандидата
вредноваће се познавање позитивних прописа из делокруга
рада локалне самоуправе.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису
приложили све потребне доказе, биће одбачене.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

Посао се не чека, посао се тражи
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„МСБ ОСТРАНА“ ДОО

24000 Суботица, Мајшански пут 318а
тел. 069/528-21-84
e-mail: annakutri@gmail.com

Продавац
УСЛОВИ: средња стручна спрема у било ком занимању, без
обзира на радно искуство; знање мађарског језика на средњем
нивоу. Познавање рада на рачунару је предност, али није
услов. Биографије послати на и-мејл. Ближе информације се
могу добити путем телефона. Оглас је отворен до 16.04.2017.
године.

„ЈАКУЗА“ ДОО БЕОГРАД

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

Радник/ца на пословима обезбеђења

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

„KOPERNIKUS TECHOLOGY“ DOO
Нови Београд, Јурија Гагарина 206
e-mail: tanja@kopernikus.rs

Продавац

за рад на терену, на одређено време
60 извршилаца
Место рада: Нови Сад, Рума, Беочин, Стара
Пазова, Сремска Митровица, Нова Пазова, Шид,
Лазаревац, Аранђеловац, Лозница, Крупањ,
Осечина, Смедерево, Велико Градиште, Јагодина,
Ћуприја, Параћин, Свилајнац, Бор, Александровац,
Деспотовац, Бољевац, Ниш, Сврљиг, Врање,
Владичин Хан, Власотинце, Лесковац, Грделица,
Бујановац, Лебане, Медвеђа, Вучје и Прешево
Опис посла: посећивање потенцијалних корисника; дистрибуција промотивног материјала у договореним областима; извршавање планова продаје; припрема продајне документације
за кориснике; извођење свих неопходних процедура; извештавање према договореним стандардима.
УСЛОВИ: средњи ниво образовања (IV степен стручне спреме); радно искуство 12 месеци на пословима продаје. Теренски
рад, рад ван просторија послодавца. Рок трајања конкурса: до
27.03.2017. године. Кандидати могу да доставе радне биографије на и-мејл послодавца.

„KOPERNIKUS TECHOLOGY“ DOO
Нови Београд, Јурија Гагарина 206
e-mail: tanja@kopernikus.rs

Електротехничар - инсталатер КДС
за рад у Руми, на одређено време

УСЛОВИ: средњи ниво образовања (IV степен стручне спреме),
електротехничке струке; радно искуство није битно; енглески
језик - почетни ниво. Рад на висини, теренски рад, рад ван
просторија послодавца. Рок трајања конкурса: до 27.03.2017.
године. Кандидати могу да доставе радну биографију на и-мејл
послодавца.

„ЛАСТВА“ ДОО

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

Комерцијалиста

за рад на терену, место рада Београд
УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола Б категорије,
1 година радног искуства (у продаји школског, канцеларијског
и рекламног материјала). Конкурс је отворен до попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе послодавцу на и-мејл или путем телефона. Лице за контакт
Весна Драговић.

„ВОЈТЕКС - ТР“ БЕОЧИН

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

Комерцијалиста

на одређено време

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

Трговина и услуге

„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.

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.
Бесплатна публикација о запошљавању

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 вредни, 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.

RULEK TENTORIUM DOO

Београд - Палилула, Миријевски булевар 7
тел. 069/454-70-60
e-mail: kancelarija@rulek.rs

Технички секретар - маркетинг координатор
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме друштвеног смера: култура и журналистика, филолошке науке, маркетинг и дизајн;
годину дана радног искуства; говорно и писано знање руског језика; пожељно знање немачког и енглеског језика.
Поред уобичајеног информатичког пакета (Windows, Word,
Excel, Explorer, Outlook), предност ће имати каднидати који
користе графичке програме. Биографију доставити на и-мејл:
kancelarija@rulek.rs, контакт особа Јелена Рацић.

Национална служба
за запошљавање
29.03.2017. | Број 719 |
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„ФОРМА ИДЕАЛЕ“ ДОО

Панчево, Војводе Радомира Путника 17
тел. 062/272-457
e-mail: djdekiskor@gmail.com

24000 Суботица, Тук Угарнице 12
e-mail: milena.polovina@formaideale.rs
sanela.duric@formaideale.rs

Конобар

Монтажер намештаја - возач

УСЛОВИ: радно искуство пожељно, али није обавезно; да је
кандидат комуникативан; рад у сменама. Конкурс је отворен
до 29.03.2017. Лице за контакт: Дејан Јовановић. Директно
упућивање кандидата према договореним терминима за разговор, Војводе Радомира Путника 17, јављање кандидата на број
телефона: 062/272-457.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, пожељно столар или
било које занимање са средњом стручном спремом, са најмање
6 месеци искуства на пословима монтаже намештаја и руковања алатом; возачка дозвола Б категорије. Теренски рад, рад
у сменама. Слање биографија на и-мејл адресу. Оглас је отворен до 03.04.2017. године.

ТР “СМРЗОТЕКА”

ПР ФРИЗЕРСКИ САЛОН
„О ЛА ЛА 134“

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

на одређено време
3 извршиоца

26000 Панчево, Милоша Обреновића 9б
тел. 062/164-8999

Пекар
УСЛОВИ: радно искуство 2 године, рад у сменама. Трајање
конкурса до попуне. Јављање кандидата на број телефона:
062/164-8999, лице за контакт Снежана Дехељан.

OPPORTUNITY BANKA
АД НОВИ САД

Нови Сад, Булевар ослобођења 2а
e-mail: djajagin@obs.rs

Саветник за клијенте
2 извршиоца

Опис посла: саветник за клијенте за правна лица и предузетнике; теренски рад у циљу проналажења нових клијената банке,
продаје кредита.
УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије; пожељно искуство на
пословима промоције и теренске продаје. Пријаве слати на
и-мејл: zaposlenje@obs.rs, djajagin@obs.rs, лице за контакт:
Душка Јајагин.

“FRIGOVENT COMERCE” SZTR

24000 Суботица, Београдски пут 46
тел. 064/23-11-966

Фриго-механичар - сервисер кућних апарата
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме електро или машинске струке, 6 месеци искуства на траженим пословима, возачка
дозвола Б категорије. Јављање кандидата лично, на адресу:
Београдски пут 46, од 9 до 10 часова. Ближе информације на
број телефона: 064/23-11-966. Оглас је отворен до 20.04.2017.
године.

Београд, Пожешка 134А
тел. 069/3619-825

Женски фризер

на одређено време
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, предност имају кандидати старости од 19 до 40 година. Рад је у сменама. Кандидати треба да се јаве на бројеве телефона: 069/36-19-825 или
062/15-39-584.

„ALUROLL“ DOO

Баточина, Карађорђева 36
e-mail: verica.filipovic@aluroll.rs

Импорт менаџер

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: висока стручна спрема, дипломирани економиста или
дипломирани менаџер, минимум три године искуства на истим
или сличним пословима, при чему предност имају кандидати са
искуством на увозно-извозним пословима. Познавање рада на
рачунару, поседовање возачке дозволе Б категорије и одлично познавање енглеског језика. Кандидати своје радне биографије могу послати на мејл адресу послодавца, најкасније до
10.04.2017. године.

ДОО “АБР” НИШ

18000 Ниш, Обреновићева 82/18
e-mail: info@abr.co.rs

Продавац

на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема у било ком занимању, пробни
рад 1 месец. Рок за пријаву 30 дана.

ДОО “SKI & SUN TRAVEL” НИШ

18000 Ниш, Обреновићева бб
ТПЦ Горча, локал М11
e-mail: rezervacije@skiandsun.co.rs

Референт продаје туристичких аранжмана
Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII - IV степен стручне спреме у било ком занимању,
знање рада на рачунару, знање енглеског језика (виши ниво),
радно искуство на наведеним пословима у туристичким агенцијама 12 месеци. Рок за пријаву 07.04.2017. године. Телефон
за контакт: 065/8489-622.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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МИЛОШ САВИЋ ПР
РАДЊА ЗА МЕЊАЧКЕ ПОСЛОВЕ,
УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ

11000 Београд, Ђорђа Станојевића 11 д
тел. 064/1976-796

Продавац

BPL CODE
ДОО НОВИ САД

21000 Нови Сад, Сомборски булевар бб
тел. 069/765-300, 062/562-079
e-mail: svilar.sinisa@gmail.com

Кувар

2 извршиоца

на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, потребно радно искуство у
области здраве хране, познавање асортимана; знање рада на
рачунару. Кандидати могу да се јаве на телефон: 064/1976-796.
Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - кувар, III степен стручне
спреме - кувар једноставних јела и II степен стручне спреме помоћник бродског кувара; пробни рад 1 месец. Рад у сменама,
обезбеђена исхрана. Јављање кандидата на горенаведени број
телефона. Рок за пријаву до 21.04.2017.

NUT SHOP

11000 Београд, Миклошићева 8
тел. 063/360-619

Продавац у продавници здраве хране

КУТЛАЧА БАР

21000 Нови Сад, Максима Горког 2
тел. 021/6624-312

Продавац

на одређено време од 3 месеца
2 извршиоца

пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, пожељно радно искуство у
продавници здраве хране. Кандидати могу да се јаве на телефон 063/360-619, конкурс остаје отворен до попуне радног
места.

УСЛОВИ: IV и III степен стручне спреме - продавац, II степен
стручне спреме - припремач намирница или руковалац робом
- помоћни продавац. Јављање кандидата на горенаведени број
телефона. Рок за пријаву до 21.04.2017.

УТР „ФЛЕРТ ПОСЛАСТИЧАРА“
18000 Ниш, Копитарева бб

Конобар

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању. Телефони за контакт: 060/022-77-11 и 060/022-66-88.

БРЗА ХРАНА “ГИРОМАНИЈА”

21000 Нови Сад, Максима Горког 1
тел. 064/1387-833
e-mail: giromania.novisad@gmail.com

Роштиљџија

„ХАРДЕР ДИГИТАЛ СОВА“ ДОО НИШ

УСЛОВИ: IV, III, II степен стручне спреме - роштиљџија или I
степен стручне спреме. Јављање кандидата на горенаведену
адресу. Рок за пријаву до 21.04.2017.

Хигијеничар

21000 Нови Сад, М. Антића 7
тел. 063/564-692
E-mail: bio1@sbb.rs

18000 Ниш, Булевар цара Константина 80
тел. 018/550-970
e-mail: office@hdsova.rs

Опис послова: одржавање чистоће у производним просторијама у складу са прописаним упутствима; одржавање чистоће у
осталим пословним просторијама усисавањем, брисањем прашине са радних столова, ормана и др., брисањем подних површина и степеништа, брисањем прозора и врата, пражњењем
канти за отпад, одржавањем тоалета и кухиње и др.; брига о
изгледу и уређењу спољашњег дела објеката, што подразумева
чишћење површина око објеката и дворишта; одговорно поступање са радном опремом; други послови по налогу директора
сектора. Кандидат одговара за свој рад директору сектора.

SZR “BIO DESIGN”

Кројач

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: IV и III степен стручне спреме - кројач; пожељно
искуство у индустрији намештаја; рад у сменама.

Тапетар

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: IV и III степен стручне спреме - тапетар.

УСЛОВИ: најмање основна школа. Рок за пријаву: 07.04.2017. године.

ОСТАЛО: Јављање кандидата на мејл и телефоном. Рок за
пријаву: до 01.04.2017.

КАФЕ-ПИЦЕРИЈА „6,25“

“МИКРОН” ДОО

21410 Футог, Цара Лазара
тел. 060/4625-625

Припрема и прављење пица

21214 Сириг
e-mail: office@mikrondoo.rs

Књиговођа

пробни рад 1 месец

на одређено време због повећаног обима посла

УСЛОВИ: IV, III и II степен стручне спреме, припремач пица;
рад у сменама, ноћни рад, обезбеђена исхрана. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до
19.04.2017.

Опис посла: самостално успостављање рачуноводственог система; вођење финансијског књиговодства; вођење књига у
складу са рачуноводственим прописима и политикама; израда
периодичних и годишњих финансијских извештаја, статистич-
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ких извештаја, пореских биланса и других извештаја у складу
са важећом законском регулативом; сарадња са пореским органима и ревизијом; обрачун плата радника, пријава и одјава радника; припрема и предаја ПДВ пријава као и осталих пореских
обрачуна и форми у складу са важећом законском регулативом;
припрема месечних и годишњих извештаја; књижење рачуна,
извод банке у финансијском рачуноводству; сачињавање ИОС
за купце и добављаче; предлагање мера за побољшање пословања; остали административни послови по налогу руководиоца.
УСЛОВИ: висока стручна спрема (економски факултет); радно
искуство најмање 3 године на истим или сличним пословима;
добро познавање енглеског језика; добро познавање рада на
рачунару; да кандидат није кажњаван за кривична дела или
привредне преступе; способност преузимања иницијативе и
одговорности; сертификат за овлашћеног рачуновођу; тачна,
ажурна и систематична особа. Пријаву послати на горенаведени мејл. Рок за пријаву: до 20.04.2017.

„ДОМИС ЕНТЕРИЈЕРИ НОВИС“ ДОО БЕОГРАД

“ГРАНА СПАСА” Д.О.О

21000 Нови Сад, Руменачка 34
тел. 062/8425-623

Производња хлеба и пецива
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II и I степен стручне спреме; ноћни рад, рад у
сменама. Јављање кандидата на горенавеени број телефона.
Рок за пријаву: до 22.04.2017.

Mедицина
ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ

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

Медицинска сестра

11070 Нови Београд, Пајсијева 4
тел. 064/8878-234
e-mail: vesna.domis@gmail.com

на одређено време ради замене до 18.08.2017.
године, у Одељењу за здравствену заштиту
одраслог становништва, Биљача

Продавац

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

за рад у Новом Саду, на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - економски техничар или
продавац и III степен стручне спреме - продавац; возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука; енглески
језик - почетни ниво; рад у сменама. Јављање кандидата на
горенаведени број телефона. Рок за пријаву: до 07.04.2017.

ASTRA SECURITY & DETECTIVES
Д.О.О. БЕОГРАД

11030 Београд - Чукарица, Илије Стојадиновића 24
тел. 065/2381-010, 011/2318-605
e-mail: office@astrasecurity.rs

Службеник обезбеђења

за рад у Новом Саду, на одређено време 12 месеци
20 извршилаца
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV и III степен стручне спреме,
заштитар имовине - портир. Јављање кандидата на наведене
бројеве телефона. Рок за пријаву: до 01.05.2017.

УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА
ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

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

Монтер за одржавање грејања
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: V степен стручне спреме, инсталатер грејања - специјалиста и III степен стручне спреме - инсталатер грејања.
Рад у сменама.

Сервисер дизалачких постројења
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - електромеханичарски техничар одржавања опреме лифтова и покретних степеница и III
степен - монтер лифтова и жичара.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени број телефона.
Рок за пријаву: до 23.04.2017.
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Mедицина

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

Дипломирани фармацеут
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, радно искуство 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.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„МЕРКУР“ - ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, Булевар српских ратника 18

Доктор медицине
Опис послова: врши прегледе болесника са комплетном лабараторијском обрадом, постављањем дијагнозе, одрађивањем
терапије и формирањем историје болести у електронској форми; спроводи лечење и рехабилитацију стационарних болесника применом балнео и медикаментозних процедура и стара се
о њиховом спровођењу преко контролних прегледа; спроводи
здравствено васпитање болесника; одговоран је за свој стручно-медицински рад и радну дисциплину извршилаца са којима
ради; обавезан је да у раду примењује мере и поступке прописане QMS-ом и ХАЦЦП системом; за свој рад одговоран је шефу
стационара, начелнику стационарне службе, помоћнику директора за медицинске послове и директору установе.
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14), кандидати треба да испуњавају и следеће
посебне услове: да имају завршен медицински факултет, VII
степен стручне спреме, положен стручни испит и важеће одобрење за самостални рад (лиценца). Кандидати прилажу следећа документа: пријаву - молбу; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; оверену фотокопију - одобрење
за самостални рад (лиценца или решење о упису у именик
коморе); оверену фотокопију или оригинал извода из матичне
књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); фотокопију радне књижице или доказе о радном искуству кандидата
(копије уговора о раду, волонтерски уговори, потврде послодаваца или сл.); потпуну личну и радну биографију са адресом,
контакт телефоном, и-мејл адресом.
ОСТАЛО: Решењем директора формирана је комисија која ће
након увида у приспелу документацију пријављених кандидата исте рангирати на основу обављеног разговора - интервјуа
са њима. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве
неће се разматрати, нити ће се рангирати пријаве кандидата
који не буду присуствовали разговору са комисијом за избор
кандидата. Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити
примљен у радни однос доноси директор на основу извештаја
комисије, и то у року од 30 дана од дана објављивања огласа
у публикацији “Послови”. Пријаве се подносе лично или путем
препоручене поште, на адресу: Специјална болница за лечење
и рехабилитацију “Меркур” - Врњачка Бања, Булевар српских
ратника 18, 36210 Врњачка Бања - Зграда Термоминералног
купатила - канцеларија број 2. Пријаве се достављају обавезно
у затвореној коверти, са назнаком “Пријава на оглас за пријем
Бесплатна публикација о запошљавању

у радни однос за радно место доктора медицине “. На полеђини
коверте обавезно навести: име, презиме, адресу и личне контакте (телефон, и-мејл адресу) кандидата. Рок за подношење
пријава је до 10 часова, 07.04.2017. године. Разговори са свим
кандидатима који благовремено поднесу пријаве одржаће се
дана 07.04.2017. године у Згради Термоминералног купатила у
Врњачкој Бањи - канцеларија број 24 (том приликом кандидати
ће комисији дати на увид важећу личну карту или други важећи
документ којим доказују идентитет), са почетком у 10:30 часова. О спроведеном разговору са кандидатима биће сачињен
записник. Приложена документација уз пријаву не враћа се
кандидатима. Одабрани кандидат је дужан да пре заснивања
радног односа достави лекарско уверење о здравственој способности. Уколико кандидат у остављеном року не достави или
не може да достави уверење о здравственој способности исти
ће бити одбијен, а директор установе ће под истим условима
одабрати следећег рангираног кандидата који је наведен у
извештају комисије. За све додатне информације контакт особа
је Божидар Вучковић, начелник Службе за правне и економско-финансијске послове, а телефони за контакт су: 036/5155150 (локали 40-15 или 40-24) или 036/515-5132.

„Др ДРАГИЋ“
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА
ОПШТЕ ХИРУРГИЈЕ
Нови Сад, Словачка 17
тел. 011/263-0060
e-mail: mail@dr.dragic.rs

Медицинска сестра - техничар
за рад у Београду

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању;
основна информатичка обука; енглески језик - средњи ниво;
лиценца за медицинске сестре и здравствене техничаре; стручни испит. Место рада је Београд, Ђуре Јакшића 6. Пријаве слати на и-мејл адресу. Рок за пријављивање је 30 дана од дана
објављивања огласа.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
“СВЕТИ ВРАЧЕВИ”

23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85

Медицинска сестра - техничар

на одређено време, замена привремено одсутног
запосленог, до повратка са неплаћеног одсуства
2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар

на одређено време, замена привремено одсутне
запослене, до повратка са боловања ради
одржавања трудноће, породиљског боловања и
боловања ради неге детета
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду,
кандидати треба да испуњавају услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова: IV
степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа,
положен стручни испит и радно искуство 6 месеци. Кандидати
су обавезни да уз пријаву, која садржи биографију, доставе:
оверену фотокопију дипломе о школској спреми, доказ о положеном стручном испиту, доказ о радном искуству и обичну неоверену фотокопију личне карте. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком “За оглас за пријем у радни однос”, или
лично предати у Правну службу специјалне болнице.
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН” У КОВИНУ

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

Доктор медицине

на одређено време до повратка запослене са
трудничког - породиљског одсуства
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен стручне
спреме, звање доктор медицине, радно искуство минимум 3
године рада у психијатрији. Кандидати су у обавези да уз пријаву
са кратком биографијом доставе: фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, звање доктор медицине, уверење
о положеном стручном испиту, потврду о радном искуству у психијатријској установи. Напомена: изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење. Пријаве са потребним доказима достављају се на горенаведену адресу, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА
“Др АЛЕКСА САВИЋ”

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

Кувар

на одређено време до повратка запосленог са
боловања
УСЛОВИ: средња стручна спрема или КВ угоститељске струке.

Сервирка

на одређено време до повратка запосленог са
боловања
УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас приложи и
фотокопију дипломе о завршеној траженој школи и кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве се подносе
поштом на наведену адресу болнице. Пријаве поднете мимо
означеног рока и без потпуне документације неће се узимати
у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

18400 Прокупље, Пасјачка 2
тел. 027/322-440

11090 Београд, Краљице Јелене 22

Лекар специјалиста ортопедије са
трауматологијом

на одређено време до повратка запосленог са
дужег боловања

на одређено време због повећаног обима посла
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински факултет;
положен стручни испит; положен стручни испит из одговарајуће
специјалности; лиценца. Кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеном медицинском
факултету, оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту, оверену фотокопију дипломе (уверења) о
положеном специјалистичком испиту из одговарајуће специјалности, оверену фотокопију лиценце (датум овере не старији од
6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван (уверење ПУ,
датум издавања не старији од 6 месеци), уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверења суда, датум
издавања не старији од 6 месеци), кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Пријаве
достављати на горенаведену адресу или лично у писарницу ОБ.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

Београд - Палилула, Кнез Данилова 16

Оглас објављен 01.03.2017. године у публикацији
„Послови“ поништава се за радно место: медицинска
сестра - техничар, у Служби кућног лечења, пробни
рад.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
20

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
“СВЕТИ САВА”

| Број 719 | 29.03.2017.

Зубни техничар

УСЛОВИ: средња медицинска школа, одсек за зубног техничара, IV степен стручне спреме, положен стручни испит, решење
о упису у комору, дозвола за рад (лиценца), пожељно радно
искуство на наведеним пословима. Кандидати су у обавези да
уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о средњој медицинској
школи, одсек за зубног техничара, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценце
издате од надлежне коморе или решење о упису у комору, уверење да нису осуђивани (издаје МУП, не старије од 6 месеци),
уверење да се против њих не води истрага и кривични поступак (издаје суд, не старије од 6 месеци), кратку биографију са
адресом и контакт телефоном.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запосленог са
дужег боловања
УСЛОВИ: медицинска школа, IV/1 степен стручне спреме, положен стручни испит, решење о упису у комору, дозвола за рад
(лиценца) познавање рада на рачунару (основи пакет MS Office
и Windows окружење), возачка дозвола Б категорије. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе
о средњој медицинској школи општег смера, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за
рад - лиценце издате од надлежне коморе или решење о упису
у комору, уверење да нису осуђивани (издаје МУП, не старије
од 6 месеци), уверење да се против њих не води истрага и кривични поступак (издаје суд, не старије од 6 месеци), фотокопију возачке дозволе Б категорије, кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

Медицинска сестра - акушерског смера

на одређено време до повратка запосленог са
дужег боловања
УСЛОВИ: медицинска школа - акушерског смера, IV/1 степен
стручне спреме, положен стручни испит, решење о упису у
комору, дозвола за рад (лиценца), познавање рада на рачуНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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нару (основи пакет MS Office и Windows окружење), пожељно
радно искуство. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе:
фотокопију дипломе о средњој медицинској школи акушерског смера, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне
коморе или решење о упису у комору, уверење да нису осуђивани (издаје МУП, не старије од 6 месеци), уверење да се против њих не води истрага и кривични поступак (издаје суд, не
старије од 6 месеци), кратку биографију са адресом и контакт
телефоном.
ОСТАЛО: Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају
услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних информација, које могу бити важне за доношење
одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Одлука о избору ће
бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу
ДЗ Раковица. Пријаве слати поштом на горенаведену адресу, са
назнаком „За оглас” или лично доставити у писарницу ДЗ.

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

Лекар специјалиста интерне медицине (из
области кардиологије)
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет;
обављен приправнички стаж и положен стручни испит; положен специјалистички испит из кардиологије. Кандидати су
обавезни да доставе: кратку биографију са адресом, контакт
телефоном и мејл адресом; неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи, положеног стручног испита, положеног специјалистичког испита. Пријаве са потребном
документацијом достављају се у затвореним ковертима, 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 као последењег дана рока за
подношење пријава, до 14 часова, без обзира на начин доставе
(до 06.04.2017. године). Пријаве које буду примљене у Клиници
после истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће се
неблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са
назнаком датума и сата када су примљене у Институту. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће
бити одбијене као непотпуне.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Доктор медицине

на одређено време због повећаног обима посла, до
3 месеца, за рад у Служби кућног лечења и неге
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен
медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме, положен
стручни испит и поседовање лиценце за рад или решења о упису у комору.

Лабораторијски техничар

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

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршенa
средња медицинска школа, смер лабораторијски техничар, IV
степен стручне спреме; положен стручни испит и поседовање
лиценце за рад или решења о упису у комору.

Медицинска сестра

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

ОПШТА БОЛНИЦА
“Др АЛЕКСА САВИЋ”

18400 Прокупље, Пасјачка 2
тел. 027 322 440

Лекар специјалиста гинекологије и
акушерства

на одређено време због повећаног обима посла
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, медицински факултет;
положен стручни испит, положен специјалистички испит из
одговарајуће специјалности, лиценца, 3 године радног искуства у здравственим установама секундарног и терцијарног
нивоа. Кандидати уз пријаву подносе: оверену фотокопију
дипломе (уверења) о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном
испиту, оверену фотокопију дипломе (уверења) о положеном
специјалистичком испиту из одговарајуће специјалности, оверену фотокопију лиценце (датум овере не старији од 6 месеци),
уверење да кандидат није осуђиван (уверење ПУ, не старије
од 6 месеци), уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда, датум издавања не старији од
6 месеци), потврду о радном искуству, кратку биографију са
адресом и контакт телефоном. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве
достављати на наведену адресу, Одељењу за правне послове
или лично у писарницу ОБ.

www.nsz.gov.rs
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ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ ВОЈВОДИНЕ

Медицинска сестра - техничар

у Служби за прикупљање крви, тестирање,
производњу продуката од крви и дијагностичких
средстава, на одређено време

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

за потребе Службе неурологије, на одређено
време до повратка запослене са трудничког,
породиљског боловања и боловања ради неге
детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа, положен стручни испит.

Доктор медицине

за потребе Службе за психијатрију, на одређено
време до повратка запослене са породиљског
боловања и боловања ради неге детета
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, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни
однос за послове ________“ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ

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

Спремач/хигијеничар

на одређено време ради замене радника на
боловању
УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидати су у обавези да
уз пријаву доставе: диплому о завршеној основној школи, уверење Националне службе за запошљавање о дужини чекања
на запослење или потврду о радном искуству, биографију са
адресом и контакт телефоном. Пријаве доставити лично или
поштом на горенаведену адресу, са назнаком “Пријава на оглас
за пријем у радни однос спремача/хигијеничара”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ “ВИТА”

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Техничар

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.
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 општег смера,
фотокопију радне књижице (није потребна овера), фотокопију
извода из матичне књиге рођених (није потребна овера), фотокопију личне карте (није потребна овера), кратку биографију
(CV). Оглас ће бити објављен и на веб-сајту 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.

21000 Нови Сад, Александра Тишме 7
тел. 021/6339-812
e-mail: bolnica.vita@gmail.com

Медицинска сестра

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - медицинска сестра;
енглески језик - средњи ниво; стручни испит за здравствене
раднике; рад у сменама, ноћни рад. Јављање кандидата на
мејл или пријаве слати поштом на горенаведену адресу. Рок за
пријаву: до 07.04.2017.

www.nsz.gov.rs
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Здравство и социјална заштита / Пољопривреда и ветерина / Грађевинарство и индустрија

Здравство и социјална заштита
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

15318 Мали Зворник, Краља Петра I 18
тел. 015/471-190

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, кандидат треба да
испуњава и следеће посебне услове: да је држављанин РС, да је
стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године и одговарајућих академски,
односно стручни назив утврђен у области правних, економских,
психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука,
односно стручни назив дипломирани социјални радник; да има
најмање пет година радног искуства у струци, да није осуђиван
за кривична дела која га чине неподобним за вршење функције.
Уз пријаву на конкурс приложити следећу документацију: биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење суда да лице није под истрагом и да се против
истог не води поступак, оверену фотокопију дипломе, потврду
о радном стажу у струци, програм рада за мандатни период на
који се врши избор. Документација мора бити потпуна, исправе
које се прилажу морају да буду оригиналне, односно оверене
фотокопије истих и не старије од шест месеци. Пријаве са прописаном документацијом и програмом рада слати на адресу установе, са назнаком „Конкурс за директора”. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

“ЖИВЕТИ СТО ГОДИНА” ДОО

24000 Суботица, Банијска 48а
e-mail: zivetistogodina@gmail.com

Социјални радник
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани социјални радник; поседовање лиценце за рад; познавање рада на
рачунару; почетно знање мађарског језика пожељно, али није
услов; пожељно радно искуство од 6 месеци. Рад у сменама.
Слање биографија на e-mail: zivetistogodina@gmail.com. Оглас
је отворен до 20.04.2017. године.

Грађевинарство и индустрија
„FEAK COMPANY“ DOO

Тутин, Пештерска бб
тел. 065/99-99-906, 020/811-715
e-mail: feak-comp@hotmail.rs

Армирач

за рад у Новом Пазару
7 извршилаца

Зидар

за рад у Новом Пазару
4 извршиоца

Руковалац грађевинским машинама
за рад у Новом Пазару
2 извршиоца

Тесар

за рад у Новом Пазару
4 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме; обавезно радно искуство у траженом занимању минимум 2 године;
возачка дозвола Б категорије. Обезбеђен смештај, обезбеђена
исхрана, обезбеђен превоз, теренски рад, рад у сменама, рад
ван просторија послодавца, радно место са повећаним ризиком. Конкурс је отворен до попуне радних места. Кандидати
могу своје пријаве да пошаљу поштом, и-мејлом или да се јаве
на телефон послодавца. Лице за контакт Един Аличковић.

ДОО “ДИЈАГОНАЛА” НОВИ САД
21000 Нови Сад, Радничка 28
тел. 021/450-900
e-mail: ines@dijagonala.com

Дипломирани машински инжењер одговорни извођач радова

за рад у Врању, на одређено време 3 месеца

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЖАБАРИ

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, VII степен стручне спреме, изражена организациона способност, способност за
рад у тиму и под притиском, способност извршавања радних
задатака у кратким роковима, добро познавање MS Office-a,
AutoCAD i MS Projekt-а, возачка дозвола Б категорије, енглески
језик почетни ниво, лична лиценца Инжењерске коморе Србије
за одговорног извођача радова, здравствено способан за рад
на висини, радно искуство 60 месеци, релевантно је искуство у
извођењу радова. Рок за пријаву је 15 дана.

Ветеринар

Дипломирани грађевински инжењер одговорни извођач радова

Пољопривреда и ветерина
12374 Жабари, Кнеза Милоша 36

УСЛОВИ: завршен ветеринарски факултет, диплома и уверење о
стручној спреми, положен стручни испит, лиценца за обављање
ветеринарске делатности, радно искуство од најмање годину
дана, возачка дозвола Б категорије, рад на рачунару, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике
Србије, уверење о општој здравственој способности, уверење да
кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у струци. Оглас је отворен 5 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: Ветеринарска станица Жабари доо
Жабари, 12374 Жабари, Кнеза Милоша 36, са обавезном назнаком „Пријава по огласу за пријем ветеринара“. Пре слања пријаве и документације јавити се на број телефона: 062/524-150.
Бесплатна публикација о запошљавању

за рад у Врању, на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер, VII степен стручне спреме, изражена организациона способност, способност
за рад у тиму и под притиском, способност извршавања радних задатака у кратким роковима, добро познавање MS Office-а,
AutoCAD-а и MS Projekt-а, возачка дозвола Б категорије, енглески
језик почетни ниво, лична лиценца Инжењерске коморе Србије
за одговорног извођача радова, здравствено способан за рад
на висини, радно искуство 60 месеци, релевантно је искуство у
извођењу радова. Рок за пријаву је 15 дана.

Дипломирани инжењер електротехнике одговорни извођач радова
за рад у Врању, на одређено време 3 месеца
29.03.2017. | Број 719 |
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УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, VII степен
стручне спреме, изражена организациона способност, способност за рад у тиму и под притиском, способност извршавања
радних задатака у кратким роковима, добро познавање MS
Office-а, AutoCad-а и MS Projekt-а, возачка дозвола Б категорије, енглески језик почетни ниво, лична лиценца Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова, здравствено
способан за рад на висини, радно искуство 60 месеци, релевантно је искуство у извођењу радова. Рок за пријаву је 15
дана.

„BAUMEISTER“ DOO

Београд - Звездара, 29. новембра 1

Руковалац грађевинским машинама

на одређено време 12 месеци
место рада: Београд, Нови Сад, Суботица, Сомбор,
Сремска Митровица
29 извршилаца
Опис посла: извођење пројеката на асфалтирању путева и
коридора (обављање послова багеристе, руковаоца ваљка,
финишеристе и асфалтера).
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.

„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.

ПАЛФИНГЕР СРБИЈА ДОО ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Утве златокриле 9
тел. 013/351-290
e-mail: uroš.ban@palfinger-srbija.rs

Механичар хидрауличних система
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, сервисни механичар за
уређаје хидраулике и пнеуматике, радно искуство 12 месеци;
возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook).

Бравар

пробни рад 1 месец

Посао се не чека, посао се тражи
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ОСТАЛО: Конкурс је отворен до 31.03.2017. Лице за контакт
Урош Бан. Слање пријава мејлом, јављање кандидата на телефон: 013/351-290.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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„ЛУВАТА СРБ“ Д.О.О

POPOVIĆ COMPANY

22000 Сремска Митровица, Румски друм 1
тел. 022/215-6303
e-mail: snezana.licanic@modine.com

21234 Бачки Јарак, Цара Лазара бб
тел. 021/848-307
e-mail: kstepanov@popoviccompany.co.rs

Радник на линији

Заваривач - МИГ, МАГ, ТИГ И РЕЛ поступак

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме техничке струке, возачка дозвола Б категорије, познавање енглеског језика. Пријаве
слати на адресу или на и-мејл. Рок за пријаву: 16.04.2017. године.

УСЛОВИ: IV и III степен стручне спреме. Јављање кандидата на
наведену мејл адресу. Рок за пријаву до 10.04.2017.

особа са инвалидитетом, на одређено време

ЕНТЕРИЈЕР ПАВЛОВИЋ ДОО

11000 Београд, Бели Поток, Генерала Жданова 86а
тел. 011/3907-800

Рад на ЦНЦ машини - кројачу

4 извршиоца

“ГУМИНС” ДОО

21000 Нови Сад
Пут Новосадског партизанског одреда 10
тел. 021/422-332
e-mail: office@gumins.co.rs

2 извршиоца

Дипломирани технолог у гумарској
индустрији

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на радно искуство. Кандидати могу да се јаве на бројеве телефона: 3907-700,
3907-800. Конкурс је отворен до попуне радног места.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер
за технологију гуме и пластике.

„ЕРГОН“ ДОО

11000 Београд, Савеза бораца 9б
тел. 064/6429-103

Машинбравар
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 3 године;
обавезно је искуство у раду са бушилицом, брусилицом, ручним
алатом.

Заваривач

3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, заваривање ТИГ и РЕЛ
поступком; радно искуство 3 године; обавезно је искуство у
заваривању и припреми комада за заваривање.

Металоглодач
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 3 године;
обавезно је искуство у раду на глодалици.

Стругар

3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 3 године;
обавезно је искуство у раду на универзалном стругу.

на одређено време 1 месец

Правник

на одређено време 24 месеца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник/
мастер правник.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за
пријаву до 21.04.2017.

GREEN BUSINESS SOLUTION
ДОО НОВИ САД

21000 Нови Сад, Петра Драпшина 5
тел. 064/2616-111
e-mail: office@greenbsn.com

Техничар у производњи

на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, хемијски техничар или
хемијско-технолошки техничар; енглески језик - почетни ниво.
Јављање кандидата на мејл. Рок за пријаву до 17.04.2017.

„MAGNA SEATING“ DOO

Оџаци
e-mail: zoran.jovic@magna.com

Инжењер у производњи
3 извршиоца

ОСТАЛО: Кандидати могу да се јаве на број телефона: 064/64291-03. Конкурс је отворен до попуне радног места.

УСЛОВИ: инжењер машинства, VI/VII степен стручне спреме,
факултет техничких наука; инжењер електротехнике, VI/VII
степен стручне спреме, дипломирани инжењер мехатронике.

„УНИМАСТ“ ДОО

Инжењер квалитета

11000 Београд, Браће Јерковић 147
тел. 065/355-67-78

Електричар - монтер грађевинских лифтова
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електричар аутоматичар,
монтер грађевинских лифтова и машина; поседовање возачке
дозволе Б категорије; искуство у раду на висини. Кандидати
могу да се јаве на број телефона: 065/355-67-78. Конкурс је
отворен до попуне радног места.
Бесплатна публикација о запошљавању

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен машински факултет, завршен факултет техничких наука.
ОСТАЛО: знање енглеског језика, виши или конверзацијски
ниво; познавање рада на рачунару; без радног искуства у струци
(стручна пракса 2017.); рад ван радног односа. Рок трајања конкурса: до 06.04.2017. године. Кандидати могу да доставе своје
радне биографије послодавцу на и-мејл: zoran.jovic@magna.com,
лице за контакт Зоран Јовић.
29.03.2017. | Број 719 |
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Саобраћај и везе
„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.

„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.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И
УСЛУГЕ „ДОМИНГ“ ДОО

22310 Шимановци - Пећинци, Голубиначка бб
тел. 011/2589-518 лок 120, 064/849-2670
факс: 011/2577-161
www.doming.rs
jelena.gojkovic@doming.rs

Менаџер транспорта

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: IV-VII степен стручне спреме, предност саобраћајног
или економског усмерења, познавање рада на рачунару (Ms
Office), возачка дозвола Б категорије, поззнавање енглеског
језика, минимум 1 година радног искуства у домену транспорта
робе. Пријаве слати мејлом. Рок трајања конкурса: до 15.04.2017.

“МИС МАГ” ДОО

11000 Београд, Вождовачки кружни пут 9
тел. 011/2468-789

Превоз грађевинског материјала
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возач теретних возила;
возачка дозвола Ц и Е категорије; пожељно радно искуство.
Кандидати могу да се јаве на телефон: 060/8247-600. Конкурс
остаје отворен до попуне радног места.
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EXCELLENT CARGO
ДОО НОВИ САД

21000 Нови Сад, Родољуба Чолаковића 12/313
тел. 064/8481-301
e-mail: exccargo@sbb.rs

Возач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, возач теретног моторног
возила, III, II и I степен стручне спреме; возачка дозвола Ц и Е
категорије, теренски рад. Јављање кандидата на горенаведену
адресу. Рок за пријаву: до 15.04.2017.

Култура и информисање
ЈАВНА УСТАНОВА
НАРОДНИ МУЗЕЈ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

12220 Велико Градиште, Кнеза Лазара 40
тел. 012/663-202

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање (одговарајуће високо образовање
на студијама другог степена - дипломске академске студије мастер; специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије или високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године); најмање 5
година радног искуства у струци; да се против кандидата не
води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела
за која се гони по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање
дужности директора; знање једног светског језика; држављанство Републике Србије; општа здравствена способност. Конкурсна документација мора да садржи: предлог програма
рада и развоја установе за период од четири године, оверену копију дипломе или уверење о стеченој стручној спреми,
доказ о радном искуству у струци (радна књижица, уговор о
раду, уверење итд.), биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима, уверење надлежног
суда, не старије од 6 месеци да се против кандидата не води
истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела за
која се гони по службеној дужности; уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривично дело које га чини
недостојним за обављање дужности директора установе; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; очитани подаци са личне карте. Директор се именује на основу спроведеног јавног
конкурса, на период од четири године и може бити поново
именован. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се Јавној установи Народни
музеј Велико Градиште, Велико Градиште - Управном одбору,
са назнаком „За јавни конкурс за избор директора“, на адресу
Кнеза Лазара 40. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, УО одбацује закључком против кога се може
изјавити посебна жалба оснивачу у року од три дана од дана
достављања закључка. УО установе обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове конкурса и у року од 30 дана
од дана завршетка јавног конкурса доставља оснивачу образложени предлог листе кандидата. Листа садржи мишљење УО
о стручним и организационим способностима сваког кандидата
и записник о обављеном разговору.Скупштина општине Велико
Градиште именује директора установе са листе кандидата.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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РАДИО-ДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ “СТУДИО М” ДОО
32000 Чачак, Др Драгише Мишовића 109

Службеник у маркетингу
пробни рад 2 месеца

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају минимум средњу стручну
спрему, без обзира на занимање. Јавити се на број: 032/320505, лице за контакт Бранко Миловановић или послати CV на
e-mail: posao@dzenarika.net.

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.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ПТТ ШКОЛА
Београд, Здравка Челара 16

Наставник математике

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, односно одговарајуће
високо образовање у складу са чланом 8 став 1, 2 и 4 и чланом
120 став 1 тачка 1 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11 и 55/13),
у складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (доказ о испуњености овог
услова подноси се пре закључења уговора о раду, а проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши
Национална служба за запошљавање); уверење о неосуђиваности за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања прибавља установа; уверење о држављанству РС, не старије од 6 месеци; да
кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад; извод из матичне књиге рођених.
ОСТАЛО: Уз пријаву са биографским подацима, сходно чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат
је дужан да приложи: оверену фотокопију дипломе о прописаној стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству РС. Фотокопије морају бити оверене од стране
надлежног органа и не старије од 6 месеци. Пријаве слати на
горенаведену адресу. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ЗАВОД ЗА ФИЗИКУ
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
11000 Београд, Рузвелтова 1/а
тел. 011/3031-077

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

Техничком грешком, 22.03.2017. године у публикацији
„Послови“, објављен је оглас са погрешним називом
институције. Исправан назив треба да гласи:

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.

ЗАВОД ЗА ФИЗИКУ
ТЕХНИЧКИХ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Б Е О Г РА Д
ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

11070 Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152а
тел. 011/269-82-22, 319-66-30

Секретар

на одређено време до 2 године
УСЛОВИ: правни факултет, мастер из области правних наука, радно искуство 3 године, искуство у изради правних аката,
познавање рада на рачунару. Поред услова и докумената предвиђених законом, кандидати су дужни да уз пријаву приложе
и исправе и друге доказе предвиђене Законом о раду за заснивање радног односа.
Бесплатна публикација о запошљавању

11000 Београд, Рузвелтова 1/а
тел. 011/3031-077

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ
11000 Београд, Булевар ослобођења 18
тел. 011/3615-436

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 23.03.2017.
године, поништава се за радно место: доцент за ужу
научну област Микробиологија са биохемијом, на
одређено време од 5 година.

www.nsz.gov.rs
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Војводе Степе 305

Радник на одржавању зграде
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: ВКВ или средња стручна спрема техничке струке, рад
у сменама. Уз пријаву са биографским подацима кандидати треба да приложе: фотокопију извода из матичне књиге рођених,
фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи, фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (оригинали
на увид). Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Избор кандидата
извршиће се у року од 15 дана по истеку рока за подношење
пријава. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса
доставити на адресу: Саобраћајни факултет, Служби за опште
послове - пријава на конкурс, 11000 Београд, Војводе Степе 305.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

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

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Физичка хемија - електрохемија, за
предмете: Инструментална анализа (основне
академске студије), Конверзија енергије
(мастер академске студије на Факултету
за физичку хемију) и Физичка хемија 1
(студијски програм Хемија животне средине
и студијски програм Настава хемије на
Хемијском факултету)
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука; да кандидат има научне, односно стручне радове
објављене у научним часописима или зборницима, са рецензијама, од значаја за ужу научну област за коју се бира; неосуђиваност за кривична дела из члана 62 став 4 Закона о високом образовању. Остали услови утврђени су одредбама Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), Правилника о критеријумима за избор у звање наставника и сарадника на Факултету
за физичку хемију и Статутом факултета, у складу са којима
ће бити извршен избор. Пријаве са биографијом и доказима
о испуњености услова конкурса доставити Архиви факултета,
на наведену адресу, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из научне
области за коју се бира.

Наставник за избор у звање и на радно место
ванредног професора за ужу научну област
Хемија
на одређено време од 5 година
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из области
за коју се бира.
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду и Статутом факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављаних
кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова: биографија, списак радова, диплома о одговарајућој
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, потврда надлежног органа да кандидат није
под истрагом (документа у оригиналу или овереном препису и
не старија од 6 месеци), достављају се на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Конкурс је отворен 15 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73

Редовни професор за ужу научну област
Примењена математика
УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом
образовању (“Сл. гласник РС” бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 68/2015, 87/2016), Статутом Електротехничког факултета, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду,
Правилником о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду и Правилником о извођењу
приступног предавања при избору у звање наставника Електротехничког факултета, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата.

Доцент за ужу научну област Примењена
математика
УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом
образовању (“Сл. гласник РС” бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 68/2015, 87/2016), Статутом Електротехничког факултета, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у
Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду,
Правилником о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду и Правилником о извођењу
приступног предавања при избору у звање наставника Електротехничког факултета, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата.

Асистент

на Катедри за микроелектронику и техничку
физику
УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом 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, 87/2016), Статутом Електротехничког факултета, Критеријумима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником
о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника УниверзиНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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тета у Београду, Правилником о избору у звање наставника и
сарадника Електротехничког факултета у Београду и Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање
наставника Електротехничког факултета, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата.
Посебан услов: Предмети из којих се тражи просечна оцена:
Физика 1, Лабораторијске вежбе из физике, Физичка електроника чврстог тела, Квантна механика, Полупроводничке квантне наноструктуре, Микроелектромеханички систем.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса
(биографија са списком објављених радова, копија дипломе,
односно уверење које важи до издавања дипломе и уверење о
држављанству), доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви факултета, Булевар краља Александра
73.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА“

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

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог
са боловања, у издвојеном одељењу село
Младеновац
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава посебне услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13): одговарајућа врста стручне спреме према Правилнику о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и
15/13); да има одговарајуће високо образовање из члана 8 став
2 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања за
наставника, педагога и психолога, стечено на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до10.09.2005.
године; да је држављанин РС, што се доказује уверењем о
држављанству; да је пунолетан, што се доказује изводом из
матичне књиге рођених; да има општу здравствену способност
и психичку и физичку способност за рад са ученицима (лекарско уверење се доставља по избору кандидата). Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о испуњавању свих услова
неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе или донети
лично у просторије школе, радним даном, од 8 до 12 часова.

БАЛЕТСКА ШКОЛА
“ЛУЈО ДАВИЧО”

Београд, Кнез Милетина 8
тел. 011/322-6670, 322-1815

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане у члану 8 став 2, члану 59 и члану 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 62/160 - Одлука УС) и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 108/15), и то: да има
држављанство Републике Србије; да има одговарајуће високо
образовање за наставника у подручју рада школе или за педаБесплатна публикација о запошљавању

гога и психолога, стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању почев од 10.09.2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да има
најмање 5 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има
дозволу за рад; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има положен испит за директора.
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи
следећу документацију: основне биографске податке са прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу наставника, педагога или психолога; извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена
фотокопија; потврду да има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; лекарско уверење (не старије од 6
месеци); уверење о држављанству РС - оригинал или оверена
фотокопија; уверење суда да против њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре доношења
оптужног предлога за кривична дела из тачке 6 услова за избор
директора; уверење привредног суда да није осуђиван за провредни преступ у вршењу раније дужности; доказ о знању
српског језика (подносе само кандидати који су стекли образовање на другом језику). Документација без доказа о положеном испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат биће дужан да у законском року, када министар
пропише услове, програм обуке и начин полагања испита за
директора, положи наведени испит у складу са чл. 59 Закона. Уверење да није осуђиван за кривична дела из члана 120
став 1 тачка 3 Закона прибавља школа. Пријаве на конкурс са
документацијом достављају се на горенаведену адресу школе,
уз назнаку „За конкурс за директора“, у року од 15 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Ближа обавештења се могу добити на
телефоне: 011/322-1815 и 322-6670.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ВРАЧАР”
11000 Београд, Бјелановићева 2
тел. 011/715-4085, 715-4084

Оглас објављен 22.03.2017. године у публикацији
“Послови” мења се за радно место: логопед, на одређено време и треба да стоји: логопед, на одређено време
ради замене привремено одсутног радника преко 60
дана. У осталом делу текст огласа остаје непромењен.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-320

Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Медицинска и клиничка
биохемија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Биофизика
у медицини

Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Епидемиологија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, физички факултет, општи
и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и
Статутом Медицинског факултета у Београду.

Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Хигијена са медицинском
екологијом

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област Судска
медицина

Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Радиологија

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Психијатрија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање ванредног
професора за ужу научну област
Гинекологија и акушерство
на одређено време од 5 година
6 извршилаца

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

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

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

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

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

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

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

Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Хистологија и ембриологија
на одређено време од 5 година
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на одређено време од 5 година
2 извршиоца

на одређено време од 5 година
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Гинекологија и акушерство
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Интерна медицина
(кардиологија)
на одређено време од 5 година

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

Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Интерна медицина
(ендрокринологија)
на одређено време од 5 година

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

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

Наставник за избор у звање доцента за ужу
научну област Хирургија са анестезиологијом
(општа хирургија)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински факултет;
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду.

Наставник за избор у звање асистента за ужу
научну област Хистологија и ембриологија
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Наставник за избор у звање асистента за
ужу научну област Медицинска и клиничка
биохемија
на одређено време од 3 године
2 извршиоца
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Наставник за избор у звање асистента за ужу
научну област Патолошка физиологија
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Наставник за избор у звање асистента за
ужу научну област Фармакологија, клиничка
фармакологија и токсикологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факултет;
општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Београду.
Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне
предмете подносе доказ о радном односу на Клиници која је
наставна база Медицинског факултета у Београду.
ОСТАЛО: Пријаве са документацијом о испуњавању услова
конкурса (у складу са Статутом Медицинског факултета и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду) подносе
се писарници Медицинског факултета, на наведену адресу, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Ванредни професор за ужу научну област
Историја Рима
на одређено време од пет година (реизбор)

Ванредни професор за ужу научну област
Археологија

на одређено време од пет година (унапређење)

Ванредни професор за ужу научну област
Класичне науке

на одређено време од пет година (унапређење)
- предност имају кандидати чије је тежиште
истраживања Античка и византијска књижевност

Ванредни професор за ужу научну област
Класичне науке

на одређено време од пет година (унапређење)
- предност имају кандидати чије је тежиште
истраживања Латинска лингвистика

Ванредни професор за ужу научну област
Општа психологија

на одређено време од пет година (унапређење)

Ванредни професор за ужу научну област
Општа психологија
на одређено време од пет година (избор) предност имају кандидати чије је тежиште
истраживања Когнитивна психологија

Доцент за ужу научну област Класичне науке
на одређено време од пет година (реизбор)
- предност имају кандидати чије је тежиште
истраживања Античка књижевност

Доцент за ужу научну област Историја
српског народа у средњем веку са
историјском географијом и старословенским
језиком
на одређено време од пет година (избор)

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора
наука из уже научне области за коју се бира, способност за
наставни рад.

Асистент за ужу научну област
Етнологија - антропологија

са 10% радног времена, на одређено време од три
године (избор)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани етнолог антрополог, у складу са правилима студија која су важила до
10.09.2005. године или лице које је уписало докорске студије
етнологије - антропологије и на претходно завршеним основним
и мастер студијама остварило просечну оцену најмање осам и
које показује смисао за наставни и научни рад; или лице које
је уписало докторске студије етнологије - антропологије, без
претходно завршених мастер студија, одн. стекло стручни назив
дипломирани у одговарајућој научној области и основне студије завршило са просечном оценом најмање осам; VII/2 степен
стручног образовања, прихваћена тема докторске дисертације.

Асистент за ужу научну област Социологија
на одређено време од три године (избор) предност имају кандидати чије је тежиште
истраживања Социјална демографија

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани социолог
у складу са правилима студија која су важила до 10.09.2005.
године; или лице које је уписало докорске студије социологије
и на претходно завршеним основним и мастер студијама остварило просечну оцену најмање осам и које показује смисао
за наставни и научни рад; или лице које је уписало докторске
студије социологије, без претходно завршених мастер студија,
одн. стекло стручни назив дипломирани, у одговарајућој научној области и основне студије завршило са просечном оценом
најмање осам; VII/2 степен стручног образовања, прихваћена
тема докторске дисертације.

Асистент за ужу научну област Општа
педагогија са методологијом и историја
педагогије

на одређено време од три године (унапређење)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани педагог,
у складу са правилима студија која су важила до 10.09.2005.
године; или лице које је уписало докторске студије педагогије
и на претходно завршеним основним и мастер студијама остварило просечну оцену најмање осам и које показује смисао
за настани и научни рад; или лице које је уписало докторске
студије педагогије, без претходно завршених мастер студија,
одн. стекло стручни назив дипломирани, у одговарајућој научној области и основне студије завршило са просечном оценом
најмање осам; VII/2 степен стручног образовања, коме је прихваћена тема докторске дисертације.

Асистент за ужу научну област Андрагогија

са 30% радног времена, на одређено време од три
године (избор)
3 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани андрагог
у складу са правилима студија која су важила до 10.09.2005.
године; или лице које је уписало докторске студије андрагогије и на претходно завршеним основним и мастер студијама
остварило просечну оцену најмање осам и које показује смисао
за наставни и научни рад; или лице које је уписало докторске
студије андрагогије, без претходно завршених мастер студија,
одн. стекло стручни назив дипломирани у одговарајућој научној области и основне студије завршило са просечном оценом
најмање осам; VII/2 степен стручног образовања, коме је прихваћена тема докторске дисертације.
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ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати треба да испуњавају
и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању
(“Сл. гласник РС”, бр. 76/05) и Статута факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографију са неопходним подацима
за писање извештаја, дипломе, списак објављених радова и
осталу пратећу документацију), доставити на наведену адресу
факултета. Контакт телефон: 011/3206-104, Радмила Ђорђевић, стручни сарадник за радне односе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Асистент за ужу научну област Англистика,
предмет Енглески језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је претходне нивое
студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и
који показује смисао за наставни рад или магистар наука из
научне области за коју се бира коме је прихваћена тема докторске дисертације. Остали услови утврђени су чланом 72 Закона о високом образовању и чланом 113 статута Филолошког
факултета Универзитета у Београду.

Виши лектор за ужу научну област
Англистика, предмет Савремени енглески
језик
на одређено време од 3 године
4 извршиоца

Виши лектор за ужу научну област
Италијанистика, предмет Италијански језик
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област
Украјинистика, предмет Украјински језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филолошки или њему
одговарајући факултет, општи успех на основним студијама
најмање 8, смисао за наставни рад. Остали услови утврђени су
чланом 70 Закона о високом образовању и чланом 114 Статута
Филолошког факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са биографијом, оверену
фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине, списак радова
и радове, на наведену адресу факултета, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Оглас објављен 22.03.2017. године у публикацији
“Послови” поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИОДРАГ МАТИЋ”

11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/2469-143

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка одсутног радника
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани дефектолог
- соматопед. Кандидати уз пријаву треба да доставе: оверену
копију дипломе, оверену копију извода из матичне књиге рођених, оверену копију уверења о држављанству. Рок за пријаву је
8 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
“КОСТА ЂУКИЋ”

11400 Младеновац, Краља Петра Првог 339
тел: 011/8231-385

Наставник српског језика

Виши лектор за ужу научну област
Скандинавистика, предмет Савремени
норвешки језик

на одређено време ради замене запосленог који
је привремено спречен за рад дуже од 60 дана, у
матичној школи, са непуним радним временом од
55,56% - 22,20 часова недељно

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, филолошки или њему
одговарајући факултет, општи успех на основним студијама
најмање 8, смисао за наставни рад; објављени стручни, односно научни радови и радно искуство у настави. Остали услови
утврђени су чланом 70 Закона о високом образовању и чланом
114 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду.

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чланом 8 став 2 и 3
Закона о основама система образовања и васпитања и стечен
стручни назив у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи; испуњавање услова предвиђених чланом 8 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања: образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 30 бодова као и 6 бодова праксе у установи; држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима, што се доказује лекарским уверењем
које је кандидат у обавези да достави 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 установа по службеној дужности); знање језика на коме се обавља
образовно-васпитни рад.

на одређено време од 3 године

Лектор за ужу научну област Англистика,
предмет Савремени енглески језик
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Лектор за ужу научну област
Скандинавистика, предмет Савремени
норвешки језик
на одређено време од 3 године

Лектор за ужу научну област Хиспанистика,
предмет Шпански језик
на одређено време од 3 године

Лектор за ужу научну област Румунистика,
предмет Румунски језик
на одређено време од 3 године
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ОСТАЛО: Докази о испуњености услова који се достављају уз
пријаву: оверена копија дипломе о одговарајућем образовању
- оверена копија доказа о испуњености услова из члана 8 став 4
Закона о основама система образовања и васпитања; оверена
копија уверења о држављанству; доказ о знању језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Неблаговремене пријаве,
пријаве без доказа о испуњавању услова конкурса, као и пријаНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ве са неовереном документацијом у прилогу, неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу или донети лично у
просторије школе, радним даном од 8 до 12 часова.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ “ПАВЛЕ САВИЋ”
11000 Београд, Косте Нађа 25
тел. 011/3430-358, 3045-311

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 16.11.2016.
додине поништава се за радно место: професор разредне
наставе, за рад у боравку, на одређено време ради замене
раднице на трудничком боловању. У осталом делу оглас је
непромењен.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу научну област
Општа и неорганска хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора
наука, завршен фармацеутски или хемијски факултет. Поред
наведених услова, кандидати треба да испуњавају и друге
услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању и
Статутом Фармацеутског факултета.

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

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

БОР
ОШ „МИЛАДИН БУЧАНОВИЋ”
19256 Јасиково, Влаоле бб
тел. 030/576-316, 576-001

Наставник информатике

са 20% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са функције директора
школе
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника који
изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи и Закону о основама система образовања и васпитања; да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме
Бесплатна публикација о запошљавању

се остварује образовно-васпитни рад; да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова, у складу са
чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о поседовању одговарајућег образовања, према Правилнику о степену
и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016,
11/2016 и 2/2017) и члану 8 Закона о основама система образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест
месеци), као и доказ о познавању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидат мора да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова, у складу са чланом 8 став 4 Закона. Исто се доказује потврдом о положеним
испитима из наведних предмета, односно прилагањем додатка
дипломе у коме је садржано шта је студент у току студија изучавао. Потврда о положеним испитима може садржати бодове
али исто није неопходно, посебно када се ради о лицима која
су образовање стекла по прописима из области високог образовања који су важили до 10. септембра 2005. године. Лице
које је положило испит за лиценцу сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона. Остали услови за пријем лица
у радни однос доказиваће се у складу са чланом 120 Закона
о основама система образовања и васпитања (лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о раду, а доказ о
некажњаваности прибавља установа по службеној дужности).
Директор доноси одлуку о избору наставника у року од осам
дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи сву потребну документацију и достави школи лично или на наведену адресу. Додатне информације о конкурсу
могу се добити путем телефона: 030/576-316 и 030/576-001,
код секретара школе.

ГЊИЛАНЕ
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Церница

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, високо образовање стечено на студијама другог степена, дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке 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), за наставника, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце), наставника, васпитача, стручног
сарадника, педагога или психолога; положен испит за директора
установе; најмање пет година радног искуства у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања;
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
29.03.2017. | Број 719 |

33

Наука и образовање

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству, оверен препис - фотокопију дипломе о стеченом високом
образовању, оверен препис - фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о
радном искуству, преглед кретања у служби са са биографским подацима, CV са планом рада за време мандата, доказе
о стручним и организационим способностима. Некомплетна и
неблаговремена документација неће се узети у обзир приликом
одлучивања. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“.

Ч АЧ А К
МАШИНСКО-САОБРАЋАЈНА ШКОЛА

32000 Чачак, Др Драгише Мишовића 146

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидати за директора школе треба да испуњавају
услове прописане чланом 8, став 2, чланом 59 и чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11, 55/13 - 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 имају одговарајуће високо
образовање прописано чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на
студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије, по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника ове врсте школе и подручја рада, педагога и психолога;
дозволу за рад, тј. положен испит за лиценцу, односно стручни
испит за наставника, педагога и психолога; најмање 5 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да имају држављанство
Републике Србије; 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, став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања и члану 7 Правилника о ближим условима за избор
директора установе образовања и васпитања и непостојање
дискриминаторног понашања утврђеног у складу са законом;
да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад;
обука и положен испит за директора школе. Пријава која не
буде садржала уверење о положеном испиту за директора
неће се сматрати непотпуном, а 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.
Правилником о ближим условима за избор директора установе
образовања и васпитања предвиђено је да предност за избор
директора има кандидат који је стекао нека од звања према
прописима из образовања. Правилником о ближим условима
за избор директора установе 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, које
је правноснажно осуђено за привредни преступ у вршењу
раније дужности, које је осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање 3 месеца; 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 доношења оптужног предлога - за кривична дела насиље
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у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично
дело примања 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: 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: оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о завршеном одговарајућем високом образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту или испиту за лиценцу за наставника, педагога или
психолога; потврду да имају најмање 5 година рада у области
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству, не старије од шест месеци (оригинал); извод из матичне књиге рођених (оригинал);
уверење привредног суда да нису правноснажно осуђени за
привредни преступ у вршењу раније дужности (оргинал 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
предходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре доношења оптужног предлога за кривична дела
из члана 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор
директора установе образовања и васпитања; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима, не старије од шест месеци; доказ
о знању језика на коме се изводи образовно-васпитни рад
(уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику); биографију са прегледом кретања у служби. Уверење
о неосуђиваности за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и
непостојању дискриминаторног понашања прибавља школа. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се на
горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора“ или
лично код секретара школе, од 9 до 13 часова. За потребне информације обратити се секретару школе, на телефон:
032/372-560.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЋО МАТОВИЋ”
32253 Брезова, Катићи
тел/факс: 032/873-305
e-mail: oskatici@mts.rs

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 22.03.2017.
године поништава се у целости.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Производне технологије
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - машинско инжењерство или докторат наука из уже научне области
за коју се наставник 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 Крагујевцу и Статутом
Факултета техничких наука у Чачку. Пријава на конкурс садрНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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жи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања и број телефона, податке о образовању, податке о
радном искуству и друго.
ОСТАЛО: 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 - Избори у звања Правилници
и акта у области образовања наставе), 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. Пријаву са
доказима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу:
Факултет техничких наука у Чачку, 32000 Чачак, Светог Саве
65. 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.

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Цара Душана 34
тел. 032/303-404

Наставник у звању ванредног професора за
ужу научну област Хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор хемијских наука;
доктор техничких наука, доктор наука - хемијске науке, доктор
наука - биохемијске науке, доктор наука - физикохемијске науке, доктор наука - технолошко инжењерство.

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Технологија биљних сировина
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука;
доктор биотехничких наука, доктор хемијских наука, доктор
наука - технолошко инжењерство, доктор наука - хемијске науке, доктор наука - биохемијске науке. Остали услови за избор
у звање наставника утврђени су 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 и 68/15), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом
Агрономског факултета у Чачку. Напомена: Кандидат мора да
испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен
чланом 62 став 4 Закона о високом образовању и дужан је да
уз пријаву на конкурс достави и одговарајући доказ надлежног
органа.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата који не доставе наведени доказ
или не испуњавају овај услов, неће се узети у разматрање.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум
и место рођења, адресу становања и број телефона, податке о образовању, податке о радном искуству, доказ надлежног органа о неосуђиваности и друго. 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, учесника конкурса, да
релевантна докумената која прилаже ради оцене испуњености
општих услова, као и обавезних и изборних елемената прописаних чланом 8 Правилника о начину и поступку заснивања
Бесплатна публикација о запошљавању

радног односа и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу, доставља у електронском облику, на начин утврђен
овим упутством. Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс:
Агрономски факултет у Чачку, 32000 Чачак, Цара Душана
34. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЈАГОДИНА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб
тел. 035/8472-466

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време ради замене запосленог на
боловању
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор српске
књижевности и језика, дипломирани филолог за српски језик
и књижевност, дипломирани филолог за књижевност и српски
језик, професор југословенске књижевности са страним језиком, професор југословенске књижевности и српског језика,
професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу као и остале услове предвиђене у Правилнику о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама (“Просветни гласник”, бр. 5/91,
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05,
6/05, 2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11,9/13, 16/2015), као и
чланом 120 став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања. У радни однос може бити примљено лице под условима прописаним законом и ако поседује психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да је држављанин Републике Србије, да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу), доказ (уверење или потврду) о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стеченом на високошколској установи. Доказ о неосуђиваности
(чл. 120 ст. 1, т. 3 Закона) прибавља школа по службеној дужности, а лекарско уверење доставља изабрани кандидат после
доношења одлуке, а пре закључења уговора о раду. Докази о
испуњености услова достављају се у оригиналу или овереној
фотокопији. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком “За
конкурс”. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве се достављају на адресу школе.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАЈА“
Србица, 38334 Осојане
Село Бање, Светог Николе 19

Васпитач мешовите групе деце
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема стечена на студијама
другог степена за тражено занимање (мастер академске студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године; одговарајућа стручна спрема стечена
на основним студијама по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
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ОСТАЛО: Кандидати треба да поседују 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 поседују држављанство Републике Србије; да
имају знање језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Да би се пријава сматрала потпуном, кандидати уз њу
треба да доставе: краћу биографију, доказ о врсти и степену
стручне спреме (диплома и додатак дипломи), доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стеченом на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ
о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
(диплома издата на српском језику, односно доказ о знању српског језика који је издала овлашћена институција). Ови докази и документа морају бити у оригиналу или овереном препису. Уверење о општој здравственој способности, тј. лекарско
уверење (психичка, физичка и здравствена способност за рад
са ученицима), кандидат доставља пре закључења уговора о
раду. У складу са чланом 130 став 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, проверу психофизичких способности
за рад са ученицима, на захтев школе, врши Национална служба за запошљавање применом стандардизованих поступака.
Пријаве са траженом документацијом достављају се у року од
8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу Предшколска
установа „Маја“ Србица, Село Бање, Улица Светог Николе 19,
38334 Осојане.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб
тел. 028/425-473, 028/425-475

Студијски програм за српску књижевност и језик:

Наставник у звању ванредног професора за
научну област Филолошке науке, ужу научну
област Историја српске књижевности
на одређено време од пет година

Лектор за научну област Филолошке науке,
ужу научну област Француски језик
на одређено време од три године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидати за наставника треба да испуњавају и посебне услове
предвиђене чл. 64 и 65 Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014,
45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), Статутом Филозофског факултета и Правилником о ближим условима за избор
у звање наставника Универзитета у Приштини са привременим
седиштем у Косовској Митровици. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених, уверење да кандидат није правноснажном пресудом
осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или
примањa мита у обављању послова у високошколској установи, уверење о држављанству Републике Србије), подносе се
на адресу: Филозофски факултет, 38220 Косовска Митровица,
Филипа Вишњића бб, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Обавештења се могу добити на бројеве телефона: 028/425-473 и
425-475.
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

38220 Косовска Митровица, Лоле Рибара 29
тел. 028/425-335

Оглас објављен 22.03.2017. године у публикацији „Послови“ поништава се у целости.

К РА Г У Ј Е В А Ц
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област
Неорганска хемија

у Институту за хемију, на одређено време пет
година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области
хемијских наука. Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10,
93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), 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.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

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

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен природно-математички факултет, докторат из научне области за коју се бира.

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Биохемија
на одређено време 5 година
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, докторат из научне области за коју се бира.

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу научну
област Судска медицина
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу научну
област Патолошка анатомија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном
оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије.

Истраживач-приправник за ужу научну
област Хирургија
на одређено време 3године

докторским студијама у текућој школској години, фотокопију
оверених диплома, списак стручних и научних публикација и
по један примерак тих публикација.
За истраживачка звања: Услови утврђени одговарајућим
одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”,
бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008,
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Закона о научно истраживачкој делатности (“Сл. гласник РС”, бр. 110/2005, 50/2006,
18/2010 и 112/2015) и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним докторским студијама у текућој
школској години, фотокопију оверених диплома, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација.
ОСТАЛО: Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су у обавези да доставе и у
електронској форми (на компакт диску - CD). Рок за пријаву 15
дана.

К РА Љ Е В О
ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА
“Др ЂОРЂЕ РАДИЋ”
36000 Краљево, Ђуре Ђаковића 2/22
тел. 036/359-888

Наставник техничког цртања и машинских
елемената

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном
оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије.

са 20% радног времена, на одређено време до
повратка запослене са одсуства ради неге детета

Истраживач - приправник за ужу научну
област Хирургија

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања, (“Сл. гласник РС”, број 72/09, 52/11 и 55/13), односно
високо образовање стечено на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године за наставника, педагога или психолога; да има 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 за наставника, педагога или психолога, услов из члана 8
став 4 и члана 121 став 9 и 10 Закона који предвиђа да лице из
става 2 члана 8 Закона мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова, а наставник, васпитач
и стручни сарадник који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8
став 4 Закона; 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.

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном
оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије.

Истраживач - приправник за ужу научну
област Неурологија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном
оценом најмање 8 и уписане докторске академске студије.
ОСТАЛО: За наставнике: Услови утврђени одговарајућим
одредбама Закона о високом образовању (,,Сл. гласник РС“,
бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008,
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку
заснивања радног односа и стицању звања наставника
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс
потребно је доставити и: биографију, фотокопије оверених
диплома, списак стручних и научних публикација и по један
примерак тих публикација, а за кандидате који су у радном
односу на Факултету медицинских наука у Крагујевцу и потврду
Комисије за квалитет о педагошком раду.
За сараднике: Услови утврђени одговарајућим одредбама
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005,
100 /2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,
89/2013 и 99/2014), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз
пријаву на конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; лекарско уверење (доставља
се пре закључења уговора о раду); уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (прибавља школа); уверење о држављанству Републике Србије -оригинал или оверена фотокопија, не старија
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених - оригинал или
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оверена фотокопија; уверење високошколске установе којим
потврђује да је положио испит из српског језика, уколико стечено образовање није на српском језику (доказ доставља кандидат који није стекао образовање на српском језику); доказ
о поседовању образовања из психолошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установиу току студија
или након дипломирања - издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други одговарајући
документ о положеном испиту из педагогије и психологије у у
току студија или доказ о положеном испиту за лиценцу. Пре
доношења одлуке о избору кандидата врши се провера психофизичких способности за рад са децом и ученицима од стране Националне службе за запошљавање. Пријаве са потребном
документацијом о испуњености услова доставити лично или на
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

УМЕТНИЧКА ШКОЛА

36000 Краљево, Цара Лазара 38
тел. 036/326-700

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Директор установе
може да буде лице које испуњава услове прописане чл. 8 став
2, чл. 59 и чланом 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС)
и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 108/2015): да
има одговарајуће високо образовање за наставника уметничке
школе подручја рада Култура, уметност и јавно информисање,
за педагога и психолога, стечено: а) 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; б) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о ближим условима за
избор директора у установама образовања и васпитања и да
није правоснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу
раније дужности; да има држављанство Републике Србије; да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има
дозволу за рад - лиценцу; да има обуку и положен испит за
директора установе; да има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одгварајућег високог образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: оригинал
или оверену копију дипломе о стеченом образовању (овера не
старија од 6 месеци); уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу, не старије о 6 месеци); оригинал потврду да кандидат
има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал
или оверена копија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копиј, не старија од 6 месеци); доказ да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља
кандидат који образовање није стекао на српском језику; оригинал уверења основног суда да против лица није покренут
кривични поступак (са датумом након објављивања конкурса);
оригинал уверења привредног суда да није осуђиван за прив-
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редни преступ у вршењу раније дужности (са датумом након
објављивања конкурса); биографију са кратким прегледом
кретања у служби; кратак предлог програма рада директора
школе. Лекарско уверење да има психичку, физичку или здравствену способност за рад са децом доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, а школа прибавља доказ да
лице није осуђивано од надлежне полицијске управе. Изабрани
директор који нема положен испит за директора дужан је да
га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност,
сходно условима прописаним Законом о основма система образовања и васпитања, као и условима које прописује министар.
Пријаве на конкурс, са потребном документацијом о испуњености услова, доставити лично или на горенаведену адресу.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве као и пријаве са неовереном документацијом неће
бити узете у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе, путем телефона: 036/326-700.

КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“МИРКО ТОМИЋ”

37266 Обреж, Мирка Томића 12
тел. 037/790-120

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања из
члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године), за
наставника основне школе, педагога или психолога; дозвола за
рад (лиценца); обука и положен испит за директора; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; знање језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад; да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; неосуђиваност правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности; непостојање дискриминаторног понашања утврђеног у слладу са законом; најмање пет година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе
следеће доказе о испуњености услова: радну биографију са
оквирним планом рада за време мандата, оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен
препис или оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту, доказ о држављанству
Републике Србије (уверење о држављанству, не старије од
6 месеци), доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику), извод из матичне књиге рођених, уверење полицијске управе да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела и дискриминаторно понашање из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 2 месеца),
уверење привредног суда да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности (не старије од 2 месеца), уверење надлежних судова да се против кандидата не води истрага ни други кривични
поступак (не старије од 2 месеца), потврду о радном искуству у
области образовања и васпитања. Лекарско уверење доставља
кандидат пре закључивања уговора о раду. Уверење о полоНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наука и образовање

женом испиту за директора школе се не доставља, с обзиром
да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није
организовало обуку и полагање испита за директора. Изабрани кандидат има обавезу да у законском року савлада обуку
и положи испит за директора у складу са чланом 59 Закона о
основама система образовања и васпитања. Пријаве са потребном документацијом о испуњености предвиђених услова слати
на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за избор директора школе”. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. О резултатима конкурса кандидати ће бити обавештени у законском року. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 037/790-120.

НИШ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ПЧЕЛИЦА”
18000 Ниш, Орловића Павла бб
тел. 018/523-427

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора предшколске установе треба да
испуњава услове из чл. 8 ст. 2, чл. 59 ст. 3 и 4 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 - одлука УС) и Правилника о ближим условима за
избор директора установа образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 108/2015), и то: да има одговарајуће високо образовање за стручног сарадника или васпитача из члана
8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године); да
има дозволу за рад (лиценцу); обуку и положен испит за директора установе (с обзиром да програм обуке за директора и правилник о полагању испита још нису донети, изабрани кандидат
ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора); да има најмање 5 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, не старије од
6 месеци, подноси се пре закључења уговора о раду); да има
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком се остварује васпитно-образовни рад; 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 није осуђиван правоснажном пресудом
за привредни преступ у вршењу раније дужности (уверење прибавља установа). За директора може да буде изабран и васпитач који уз испуњеност осталих услова има одговарајуће образовање из члана 8 став 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (основне академске, односно струковне студије), у
трајању од 3 године или вишим образовањем и најмање 10 година рада у предшколској установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању, оверену фотокопију
документа о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу, потврду о радном стажу, односно потврду да кандидат има
најмање 5 година рада у области образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; извод из матичне
књиге рођених и венчаних (не старији од 6 месеци); уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење да против
лица није покренута истрага нити да је подигнута оптужница код
Бесплатна публикација о запошљавању

надлежног суда (не старије од 6 месеци), доказ о знању језика на ком се изводи васпитно-образовни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику), преглед кретања
у служби са биографским подацима, доказе о стручним и организационим способностима (факултативно). Кандидат који нема
положен испит за директора дужан је да у року и под условима
које пропише Закон о основама система образовања и васпитања или други акт министра просвете, науке и технолошког
развоја, положи испит за директора. Уверења и изводи не могу
бити старији од 6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену
адресу, у затвореној коверти.

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 електротехничких наука.

Наставник у звању ванредног професора или
доцента за ужу научну област Ботаника
на Департману за биологију и екологију, на
одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор биолошких наука.
ОСТАЛО: 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 је 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).

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”

36320 Тутин, Његошева 5
тел. 020/811-180

Наставник разредне наставе

у Бовњу, на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета
УСЛОВИ: високо образовање у смислу члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број
72/2009, 52/2011 и 55/2013), са називом стручне спреме према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС”, број 11/2012 и
15/2013). Уз пријаву кандидати подносе: оверену фотокопију
дипломе одговарајућег образовања, уверење о држављанству
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених. Уверење
о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности,
а лекарско уверење кандидат прилаже по доношењу одлуке.
Пријаве слати на адресу школе. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања. Пријаве са непотпуном документацијом
неће се разматрати.
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ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

36320 Тутин, Његошева 5
тел/факс: 020/811-180

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутно
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: високо образовање у смислу члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011 и 55/2013 са називом стручне спреме према
Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 11/2012 и
15/2013). Уз пријаву кандидати подносе: оверену фотокопију
дипломе одговарајућег образовања, уверење о држављанству
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених. Уверење
о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности, а
лекарско уверење прилаже по доношењу одлуке. Пријаве слати на адресу школе. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана
објављивања. Пријаве са непотпуном документацијом се неће
разматрати.

НОВИ СА Д
„БАМБИНО“ ПУ

21000 Нови Сад, Петра Драпшина 40
тел. 065/2712-676, 021/521-494
e-mail: milica988@live.com

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинско-педагошка
сестра, пробни рад 1 месец. Обезбеђена исхрана. Јављање
кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву до
21.04.2017.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Наставник у звање доцента за ужу област
Сценска архитектура, техника и дизајн сценска архитектура и техника
на одређено време од 5 година, почев од дана
ступања на снагу уговора о раду

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

Посао се не чека,
посао се тражи
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА “ПАВЛЕ САВИЋ”
21000 Нови Сад, Шајкашка 34

Наставник филозофије
са 9,14% радног времена

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог степена 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.
Стечено звање: професор филозофије, односно дипломирани
филозоф, дипломирани професор филозофије, мастер филозоф, мастер професор филозофије. Лице које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне
академске студије филозофије. Посебани услови: 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.
Напомена: наставник који је у току студија положио испите из
педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да испуњава посебан услов конкурса. Уз молбу приложити: оверену копију дипломе, уверење
о држављанству, одговарајућу потврду/уверење високошколске установе о броју остварених бодова, односно положеним
испитима из педагогије и психологије, односно уверење о
положеном стручном испиту/испиту за лиценцу. Општи услови
за сва радна места: кандидати морају да имају одговарајуће
образовање; психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; да имају
држављанство Републике Србије и да знају језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Знање језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад доказује се дипломом о стеченом одговарајућем образовању за обављање образовно-васпитног рада на језику на коме се он остварује или уверењем да
је лице положило испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање. Пријаве слати на горенаведену
адресу.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Доцент или ванредни професор за ужу
научну област Јавноправну и заснивање
радног односа на радном месту наставника за
наставни предмет Управно право
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: завршен правни факултет и стечен научни степен
доктора правних наука. Услови за избор су предвиђени Законом о високом образовању (“Службени гласник Републике
Србије”, бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008,
44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015), Статутом Универзитета, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у
Новом Саду, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији радних места.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому о завршеном правном факултету, диплому или
уверење о научном степену доктора правних наука (оригинал
или оверену фотокопију), списак својих научних радова и по
један примерак тих радова. Пријаве се подносе у року од 15
дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ПАНЧЕВО
БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ“

26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25

Наставник савремене игре - главни предмет у
средњој балетској школи
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: степен стручне спреме одређен Правилником о врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни
гласник РС”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001,
3/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008,11/2008,
5/2011, 8/2011, 9/2013 и 6/2014, 5/2015 - др. правилник, 8/2015
- др. правилник и 16/2015 - др. правилник и 11/2016). Кандидати који немају положен стручни испит или лиценцу за рад
у обавези су да положе лиценцу у року од 1 године, односно
најдуже 2 године. За кандидате - наставника класичног балета
и основа игре, биће организована аудиција - провера радне
способности. Услови регулисани чланом 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72 /09,
52/2011, 55/2013, 35/2015, 68/2015 и 62/2016 године), налажу
да у радни однос у школи може да буде примљено лице, под
условима прописаним законом и ако има: одговарајуће образовање; психофизичку и здраствену способност за рад са децом
и ученицима; није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; има држављанство Републике Србије; зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад – српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
уверење о држављанству, оверену копију дипломе о завршеној школи, оверену копију извода из матичне књиге рођених.
Доказ о испуњености услова из става 1 тачка 2 члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања подноси се
пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 3 истог
члана прибавља установа. Пријаве доставити на горенаведену
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БОРА РАДИЋ”

Баваниште, Вукице Митровић 1

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник Републике Србије”,
број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15
и 62/16 - одлука УС) и услове прописане Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања (“Службени гласник Републике Србије”, број 108/2015);
да има одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Службени гласник Републике Србије”, број 72/09, 52/11, 55/13 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС), за наставника
основне школе, за педагога и психолога, односно да је стекао
одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању (“Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15
- аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), почев од 10. септембра
Бесплатна публикација о запошљавању

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
за наставника, педагога или психолога; да има обуку и положен испит за директора установе (није услов за избор на дужност али јесте услов за њено обављање; кандидат изабран за
директора школе дужан је да положи испит за директора, сходно условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања, као и условима које прописује министар,
(“Службени гласник Републике Србије”, број 72/09 и 52/11); да
има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад (српски језик).
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе следећу документацију: пријаву са прегледом кретања у служби и биографским
подацима; диплому о стеченом одговарајућем образовању
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију);
извод из матичне књиге рођених трајног карактера (оригинал или оверену фотокопију); уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (оригинал или оверену
фотокопију); потврду о радном искуству у области образовања
и васпитања; лекарско уверење да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци; да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања - доказ о неосуђиваности, односно извод из евиденције МУП-а - прибавља школа; доказ да су стекли високо образовање на српском језику
или да су положили испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома која је приложена
као доказ под тачком 1 сматра се доказом о знању српског језика). Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве са потребном документацијом
доставити на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАЈА МАРГАНОВИЋ“

26225 Делиблато, Маршала Тита 89
тел. 013/765-280

Радник на одржавању објекта, опреме и
грејања школе
на одређено време ради замене одсутног
запосленог дуже од 60 дана

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање, односно завршену средњу школу III или IV степен и положен испит
о завршеној обуци за руковаоца парним котловима; 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс подноси се доказ из тачке 1 - о завршеној средњој школи и сертификат (потврда, диплома) о завршеној обуци за руковање
парним котловима. Доказ о испуњености услова из тачке 2 изабрани кандидат подноси приликом закључења уговора о раду.
Доказ о испуњености услова из тачке 3 установа прибавља по
службеној дужности. Доказ о испуњености услова из тачке 4
кандидат прибавља сам, а у случају да се определи да податке
неопходне за одлучивање о којима се води службена евиденција набави орган, у овом случају установа, службеним путем,
и позива се на члан 103 став 3, а у вези са чланом 9 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број
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18/2016), неопходно је да лице уз фотокопију или очитану личну карту којом се идентификује достави потписану и попуњену
изјаву на Обрасцу 1 коју кандидат прибаља на сајту Министарства државне управе и локлане самоуправе, којом је сагласан
да ће орган прибавити службеним путем уверење о држављанству. Доказ о испуњености услова из тачке 5 кандидат доказује
дипломом, у случају да је завршио и стекао образовање на српском језику. Поред пријаве са биографским подацима, у оригиналу или у овереној фотокопији, која није старија од 6 месеци у тренутку подношења пријаве, приложити и: диплому или
сведочанство о завршеној средњој школи и сертификат или
потврду о завршеној обуци за руковање парним котловима,
оригинал или оверену фотокопију која није старија од 6 месеци у тренутку подношења пријаве, уверење о држављанству,
оригинал или оверену фотокопију која није старија од 6 месеци
у тренутку подношења пријаве (ако се кандидат определио да
сам прибавља уверење о држављанству). Пријаве на конкурс,
са траженом документацијом, доставити у року од 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу школе.

ПОЖ АРEВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

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

Сервирка

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, полуквалификовани радник; психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; држављанство Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о
држављанству или извод из матичне књиге рођених - оригинали или оверене копије) и оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању. Пријаве треба слати на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс - за сервирку”.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код директора и
секретара ПУ и путем телефона: 012/210-308.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН ЈОВИЋ”
12256 Волуја

Директор

на период од 4 године

Посао се не чека, посао се тражи
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УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове прописане чланом 59, чланом 8 став 2 и
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/2015
- аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС) и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 108/2015): одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања (високо образовање стечено
на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије, по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године), за наставника, педагога и психолога; дозвола за рад (положен стручни
испит) за наставника, педагога или психолога; држављанство
Републике Србије; да је савладало обуку и да има положен
испит за директора установе; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (прибавља школа); да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад; да има најмање пет година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Правилником о ближим
условима за избор директора установа образовања и васпитања приписано је да кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да буде лице које је правноснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности.
Правилником о ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања предност за избор директора установе образовања и васпитања има кандидат који је стекао неко
од звања према прописима из области образовања. Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања кандидат за директора установе образовања
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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и васпитања не може да оствари предност приликом избора
ако је у току избора утврђено да је против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре подношења
оптужног предлога за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање
мита или давање мита и друга кривична дела против службене
дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом.

уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне
књиге рођених. Сва документа се прилажу у оригиналу или у
овереној копији. Овера истих не може бити старија од 6 месеци. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о
раду, док извод из казнене евиденције прибавља школа по
службеној дужности. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање, као ни копије докумената које нису
оверене од стране надлежног органа. Пријаву са траженом
документацијом послати на адресу школе.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о
држављанству), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу, потврду о радном искуству у области образовања
и васпитања, радну биографију, доказ о знању језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад (као доказ о познавању
језика се могу доставити оверене фотокопије сведочанстава
од првог до четвртог разреда средње школе из којих се може
утврдити да је кандидат у средњој школи учио српски језик;
кандидати који нису имали предмет српски језик могу доставити Национални сертификат о познавању српског језика - Ц2
професионални напредни ниво, који издаје Филолошки факултет у Београду или еквивалентни међународни сертификат о
познавању српског језика); оквирни план рада за време мандата; доказе о поседовању организационих способности (факултативно); потписану изјаву о сагласности да школа може
прибавити за датог кандидата доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(у изјави о сагласности обавезно навести име и презиме лица
које даје сагласност). Доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања прибавља школа. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о
раду. Документација без доказа о положеном испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат биће дужан
да у законском року, када министар пропише услове, програм
обуке и начин полагања испита за директора, положи наведени испит у складу са чл. 59 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријаве са доказима о испуњавању услова
конкурса подносе се на адресу: ОШ „Слободан Јовић”, 12256
Волуја, са назнаком “За конкурс за избор директора школе” или
лично у просторијама секретара школе, од 8 до 13 часова. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 012/670-520. Рок за пријаву је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Одлука о избору директора биће
донета у року од петнаест дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

31335 Саставци, Саставци бб
тел. 033/47-208

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИША ЖИВАНОВИЋ”

12253 Средњево, Маршала Тита 12
тел. 012/667-056, 667-113

Радник за одржавање хигијене - чистачица
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: основна школа. Кандидат треба да испуњава услове
прописане Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/216 - одлука УС). Уз пријаву кандидати треба да доставе следећу документацију: сведочанство,
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ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „9. МАЈ“ САСТАВЦИ

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат поседује високо образовање из чл. 8
став 2 Закона о сновама 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 чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс доставе:
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту (лиценца), потврду о радном стажу у области
образовања и васпитања, оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије (не старије од
шеест 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 јавним тужилаштвом не води истрага и не спроводе истражне радње (не
старије од шест месеци); доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад (лекарско уверење, не
старије од шест месци); доказ о знању српског језика, уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику; радну биографију; оквирни план рада за време мандата. Пријаве
које не садраже 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. Уверење о неосуђиваности прибавља школа. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова, уз назнаку “Конкурс за директора школе“, доставити на горенаведену
адресу.

Национална служба
за запошљавање
29.03.2017. | Број 719 |
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ПРОКУПЉЕ
ОШ “КОСТА ВОЈИНОВИЋ”

Подујево - Куршумлија
18430 Куршумлија, Топличка 14
тел. 027/385-827

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане чланом 59, чланом 8, став 2 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања: да
има одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије у складу са Законом
о високом образовању („Сл. гл. РС“, 76/05, 100/07 - аутентично
тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе, за педагога или
психолога; да има дозволу за рад (лиценцу), савладану обуку и
положен испит за директора установе (како програм обуке за
директора и правилник о полагању испита за директора школе нису донети, нити је Министарство просвете организовало
полагање тог испита, изабрани кандидат ће бити у обавези да у
законском року од доношења истих положи испит за директора);
да има најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања;
да испуњава услове прописане у члану 120 Закона о основама
система образовања и васпитања, односно да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије.
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе: оригинал или оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или копију уверења о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту, потврду да имају најмање 5
година рада у области образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених (у оригиналу или овереној копији), уверење о
држављанству (у оригиналу или овереној копији, не старије од 6
месеци) и преглед кретања у служби са биографским подацима.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве доставити на наведену адресу школе, са назнаком “За конкурс
за директора школе” или лично.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”

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

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања
и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог
степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије - по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године), за наставника основне школе за
образовање и васпитање деце са сметњама у развоју, педагога
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или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике
Србије; знање језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад; несуђиваност 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. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да приложе: доказ о држављанству (извод из матичне
књиге рођених или уверење о држављанству); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о знању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику); потврду о радном искуству.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и путем телефона: 027/321-988.

ИЗМЕНА И ДОПУНА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „15. МАЈ“

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

Оглас објављен 22.03.2017. године у публикацији
“Послови” за радно место: наставник практичне
наставе за образовне профиле машински техничар
за компјутерско конструисање и машински техничар
моторних возила, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, исправља се тако
што се из услова брише: „лице из ове тачке алинеја
прва до шеснаесте треба да је стекло одговарајуће
средње образовање за одговарајући образовни профил” и треба да гласи: „лице из свих алинеја треба
да је стекло трогодишње или четворогодишње образовање у подручју рада Машинство и обрада метала
или најмање три године радног искуства на пословима одговарајућег профила ван образовне установе“.
Као доказ доставити оверену фотокопију дипломе
или потврду о радном стажу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО”

18400 Прокупље, Милоша Обилића 19
тел. 027/329-607

Шеф рачуноводства

на одређено време ради замене запослене на
породиљском одсуству, најдуже до 2 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: а) 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; б) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године. Уз пријаву и доказ о завршеном
основном образовању, кандидати треба да доставе: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (прибавља установа пре закључења уговора о раду), доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за пријаву на оглас
је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве слати на адресу школе или доставити лично у просторијама школе, радним
даном до 14 часова.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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СОМБОР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ПЧЕЛИЦА”
25260 Апатин, Блок 112
тел. 025/773-029

Административни радник - благајник
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, IV степен стручне спреме економског смера (економски техничар),
диплома о стеченом образовању; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом - лекарско уверење;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, уверење из казнене евиденције
МУП-а РС; да је држављанин Републике Србије, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); 3 године радног искуства на административно-благајничким пословима; потврда о
радном искуству.

Сервирка - спремачица
УСЛОВИ: II степен стручне спреме, завршена основна школа,
диплома о стеченом образовању; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом - лекарско
уверење; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања - уверење из казнене евиденције МУП-а РС; да је држављанин Републике Србије, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
диплому о стеченом образовању (оверену фотокопију), уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија који
не могу бити старији од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), доказ о знању
језика на ком се остварује васпитно-образовни рад (доказује се
дипломом о стеченом образовању на језику остваривања образовно-васпитног рада); уверење, односно потврду високошколске установе да је кандидат током студија или након дипломирања остварио најмање 30 бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина, као и 6 бодова из стручне праксе
или оверену фотокопију индекса или додатка дипломе. Доказ
који се односи на психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом подноси се приликом пријема у радни однос
(лекарско уверење), а доказ који се односи на неосуђиваност
кандидата прибавља установа. Претходну проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом који испуњава
услове конкурса, вршиће надлежна служба за послове запошљавања. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Документација
предата на конкурс се не враћа поштом. Кандидати је могу преузети након коначности одлуке, на лични захтев, у секретаријату установе. Пријаве са потребном документацијом слати на
адресу ПУ или доставити лично, а ближе информације се могу
добити на телефон: 022/624-398, локал 111.

ОСТАЛО: Доказе о испуњености услова (оригинална документа
или оверене фотокопије) кандидат треба да достави уз молбу
на конкурс. Доказ под тачком 3 став 1 члан 120 ЗОСОВ прибавља установа у складу законом. Лекарско уверење доставља
кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду.
Некомплетне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама, неће се узети у разматрање. Пријаву са документацијом доставити на горенаведену адресу предшколске установе. Рок за пријаву је 15 дана од
дана објављивања у публикацији “Послови”.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА”
22000 Сремска Митровица
Марко Перичин Камењар 16
тел. 022/624-398, лок 111

Васпитач

за рад са децом узраста од три године до поласка
у школу, на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
3 извршиоца
УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање, и то:
да имају одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије или основне академске студије) у трајању од
три године или на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, у складу са законом,
и да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова; 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; да знају језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
Бесплатна публикација о запошљавању

Посао се не чека, посао се тражи
29.03.2017. | Број 719 |
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СУБОТИЦА
СТРУЧНА СЛУЖБА
ОСНОВНИХ ШКОЛА
“ЗДРУЖЕНА ШКОЛА”

24300 Бачка Топола, Школска 2
тел. 024/712-730

Стручни сарадник - логопед на српском
језику

на одређено време, док запосленом мирује радни
однос
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има
стечено звање професор, односно дипломирани дефектолог за
рад са децом са сметњама у говору, дипломирани дефектолог
- логопед, мастер дефектолог који је на основним академским
студијама завршио студијски програм Логопедије, дипломирани
дефектолог - мастер који је на основним академским студијама
завршио студијски програм Логопедије; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 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; да
има држављанство Србије.

Секретар

на одређено време, док запосленом мирује радни
однос
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да је
дипломирани правник - мастер, у складу са Законом о високом
образовању („Службени гласник РС” бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) или дипломирани правник који
је стекао високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. октобра 2005. године, са положеним стручним испитом за секретара; да има општу здравствену способност; 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 Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе: уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
или диплому о стеченом образовању, све у оригиналу или овереној фотокопији. Доказ о општој здравственој способности
доставља се пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања - школа ће прибавити по службеној
дужности од МУП-а, за изабраног кандидата. Рок за пријаву на
конкурс је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Први утисак је најважнији, будите испред свих

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Козарачка 2а
тел. 024/554-300

Конкурс за избор у звање и заснивање радног
односа:

Ванредни професор, научна област Геодезија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Ванредни професор, научна област Геодезија
на одређено време од 5 година, са 50% радног
времена

УСЛОВИ: доктор техничких наука, област геодезија, 5 година
искуства у педагошком раду. Кандидати поред општих услова
треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама члана 64
Закона о високом образовању, члана 2 Правилника о ближим
условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду (донет на седницама Сената 09.10.2008, 04.12.2008,
28.05.2009, 24.06.2010. и 25.02.2013. године - пречишћен
текст), о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Новом Саду и члана 122
став 5 Статута Грађевинског факултета Суботица.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: кратку биографију,
диплому факултета, диплому доктора наука и списак објављених радова и саме радове у протеклих 5 година. Конкурс је
отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве се неће разматрати. Ближе информације се могу добити на број телефона: 024/554-300. Пријаве са
доказима о испуњавању услова слати на горенаведену адресу.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
“МИТО ИГУМАНОВИЋ”

31260 Косјерић, Светосавска 2
тел. 031/781-442

Професор разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за рад у ИО Сеча Река, а
најдуже до краја школске године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са чланом
8 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања, а према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основним школама. Уз пријаву на конкурс
кандидат доставља доказе о испуњености услова у погледу стручне спреме и уверење о држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве доставити на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања.

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

Секретар - приправник

на одређено време до повратка стално запосленог
радника са функције на коју је именован
УСЛОВИ: стечено високо образовање: дипломирани правник
- мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
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10.09.2005. године; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања и да има држављанство Републике Србије. Секретару - приправнику директор одређује ментора са листе секретара
установа коју утврди школска управа. Секретар је дужан да у
року од две године од дана заснивања радног односа положи
стручни испит за секретара. Секретару који не положи стручни испит у том року престаје радни однос. Уз пријаву кандидат
треба да приложи: извод из матичне књиге рођених (не старији
од шест месеци или трајни са холограмом, оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству (не старије од шест
месеци, оригинал или оверена фотокопија), оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, биографију.
Пријаве са биографијом (обавезно са контакт телефоном) подносе се на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за секретара”.

В РА Њ Е
ОШ “БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
Ратаје, 17500 Врање
тел. 017/59-003, 59-035

Наставник српског језика

на одређено време до повратка радника са
функције
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању.
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 адресу школе.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРЕДРАГ ДЕВЕЏИЋ“

17542 Врањска Бања
Краља Петра I Ослободиоца 44
тел. 017/545-218

Професор српског језика

на одређено време до повратка запослене са
функције директора школе
УСЛОВИ: одговарајућа школска спрема предвиђена Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012 и 15/2013); здравствена способност; држављансто
Републике Србије. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у
разматрање. Одлука о избору кандидата донеће се у законском
року, о чему ће кандидати бити обавештени писаним путем.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

17500 Врање, Кнеза Милоша 26
тел. 017/427-770

Наставник математике

са 78,6% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

Наставник хемије

са 9,4% радног времена, на одређено време до
31.08.2017. године

Андрагошки асистент

на одређено време до 31.08.2017. године
УСЛОВИ: Општи услови утврђени чл. 8 и чл. 120 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
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). За андрагошког асистента - најмање средње
образовање. За сва радна места - савладан програм обуке
Интегрални програм обуке за остваривање програма функционалног основног образовања одраслих. Уз пријаву кандидати
подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе
о стручној спреми, фотокопију извода из матичне књиге рођених, оверену фотокопију уверења о држављанству. Пријаве се
подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на
адресу школе, са назнаком “За конкурс”.

ВРШАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

26330 Уљма, Трг ослобођења 3
тел. 013/898-242

Наставник хемије

са 50% радног времена, на одређено време до
повратка запослене одсутне преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидат мора да испуњава и следеће услове: да има одговарајуће образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука
УС) и чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 и 11/16),
за извођење наставе хемије: дипломирани хемичар, професор хемије, професор хемије и физике, професор хемије и
биологије, дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани
хемичар за истраживање и развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство,
професор биологије и хемије, професор физике и хемије за
основну школу, дипломирани професор биологије и хемије,
дипломирани хемичар - професор хемије, дипломирани професор хемије - мастер, професор физике - хемије, професор
географије - хемије, професор биологије - хемије, дипломирани професор физике - хемије, мастер, дипломирани професор
биологије - хемије, мастер, дипломирани педагог за физику и
хемију, дипломирани физичар - професор физике и хемије за
основну школу - мастер, дипломирани хемичар - мастер, мастер професор хемије, мастер хемичар, мастер професор физике и хемије, мастер професор биологије и хемије. Лица која су
стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије хемије. Кандидат мора да има
у складу са чл. 8 став 4 Закона о основама система образовања
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и васпитања образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова; кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из
наведених дисциплина; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад (образовно-васпитни рад се остварује на српском језику).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поред
краће биографије доставе: оверену фотокопију дипломе, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не
старијег од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стеченог на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова,
издат од стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други одговарајући документ о положеном
испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ
о положеном стручном испиту, односно о положеном испиту
за лиценцу. Уколико кандидат није стекао средње, више или
високо образовање на српском језику, у обавези је да достави
доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља
школа службеним путем. Рок за пријављивање кандидата је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Директор врши ужи избор кандидата који испуњавају све услове конкурса које у року од 8 дана од истека рока за подношење
пријава упућује на претходну психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. О датуму провере психофизичких способности кандидати
ће бити благовремено обавештени. Директор доноси одлуку о
избору кандидата у року од 8 дана од добијања резултата психолошке процене кандидата за рад са децом и ученицима од
надлежне службе за послове запошљавања. Неблаговремене
пријаве биће одбачене. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се поднети лично или поштом на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ”

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

Наставник хемије

са 50% радног времена, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
поред општих услова предвиђених Законом о раду испуњава
и посебне услове прописане одредбом чл. 120 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће образовање које је прописано Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017), за
наставника хемије: дипломирани хемичар, професор хемије,
професор хемије и физике, професор хемије и биологије,
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дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за
истраживање и развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани хемичар - смер хемијско инжењерство, професор биологије и хемије, професор физике и хемије за основну школу,
дипломирани професор биологије и хемије, дипломирани хемичар - професор хемије, дипломирани професор хемије - мастер, професор физике - хемије, професор географије - хемије,
професор биологије - хемије, дипломирани професор физике
- хемије, мастер, дипломирани професор биологије - хемије,
мастер, дипломирани педагог за физику и хемију, дипломирани
физичар - професор физике и хемије за основну школу - мастер, дипломирани хемичар - мастер, мастер професор хемије,
мастер хемичар, мастер професор физике и хемије, мастер професор биологије и хемије; мастер физикохемичар. Лица која су
стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије хемије. Наставу из предмета
хемија могу да изводе и лица која су завршила двопредметне
студије на факултету, ако су на том факултету савладала програм из тих предмета у трајању од осам семестара.

Психолог

на одређено време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које
поред општих услова предвиђених Законом о раду испуњава
и посебне услове прописане одредбом чл. 120 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће образовање које је прописано Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017): 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.
ОСТАЛО: Кандидати (за послове наставника хемије и за послове психолога) морају да имају, у складу са чл. 8 ст. 4 Закона
о основама система образовања и васпитања, образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат
који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из горенаведених дисциплина.
Кандидати морају: да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије; да знају језик
на коме се остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву кандидати прилажу: доказ о одговарајућем образовању (диплому) и доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Еврпоским системом преноса бодова издат од стране високошколске
установе, односно уверење или други одговарајући документ
о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно положеном испиту за лиценцу; доказ о држављанству (уверење које
није старије од 6 месеци), доказ о познавању језика на коме се
изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао
средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језиНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ка по програму одговарајуће високошколске установе) и извод
матичне књиге рођених (са холограмом). Доказ о испуњености
услова из тачке 2 став 1 члан 120 ЗОСОВ (лекарско уверење)
кандидат прилаже пре закључења уговора о раду, а доказ о
испуњености услова из тачке 3 (уверење о неосуђиваности)
прибавља школа службеним путем. Докази који се прилажу
морају бити у оригиналу или оверени преписи/фотокопије. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком
„Пријава на конкурс”.

дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс са документацијом достављају се на наведену
адресу школе, уз назнаку „За конкурс за избор директора”, лично или поштом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

ГИМНАЗИЈА „БОРИСЛАВ ПЕТРОВ БРАЦА”

Васпитач - приправник

26300 Вршац, Михајла Пупина 1
тел. 013/836-448

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано лице које
има: одговарајуће високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15), за наставника гимназије, педагога или
психолога; најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има дозволу за рад; да зна српски језик; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да није правоснажно
осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности; да
поседује држављанство Републике Србије и положен испит за
директора (лиценца за директора).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о положеном стручном испиту односно
положеном испиту за лиценцу (оверена фотокопија уверења),
уверење о држављанству Рапублике Србије (не старије од 6
месеци, оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне
књиге рођених, (оригинал или оверену фотокопију), доказ о
знању српског језика (подносе само кандидати који су стекли
образовање на другом језику); потврду да има најмање пет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања и васпитања; уверење суда да против њега није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није предходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре доношења оптужног
предлога; уверење да кандидат није правоснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу раније дужности (не старије од
шест месеци); лекарско уверење да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; биографију са кратким кретањем у служби и предлог
програма рада директора школе. Уверење да кандидати нису
осуђивани за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3, прибавља школа по службеној дужности. Документација
без доказа о положеном испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат биће дужан да у законском року,
када министар пропише услове, програм обуке и начин полагања испита за директора, положи наведени испит у складу са
чл. 59 Закона о основама система образовања и васпитања.
Рок за подношење пријава са документацијом је 15 дана од
Бесплатна публикација о запошљавању

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

на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: студије другог степена и
стечен одговарајући назив мастер васпитач са којим може да
изводи васпитни рад у дому ученика средњих школа; студије
другог степена и стечен одговарајући стручни назив, односно
академски назив; основне студије на факултету у трајању од
најмање четири године, чији је стручни назив у погледу права
изједначен са академским називом мастер; да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, сходно образовању које мора да има васпитач у средњој школи са
домом ученика; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест месеци и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уз
пријаву на оглас кандидат подноси: уврење о држављанству,
диплому о стручној спреми (оверену фотокопију), извод из
матичне књиге рођених, венчаних, лекарско уверење и потврду да није осуђиван. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања огласа. Одлука о избору кандидата донеће
се у законском року од дана истека рока за подношење пријаве. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве са потпуном документацијом доставити на горенаведену адресу.

ЗРЕЊАНИН
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Оглас објављен у публикацији „Послови“, број 717. од
15.03.2017. године поништава се у целости.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник дефектолог

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за рад у основном
образовању и васпитању
3 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има одговарајуће
образовање у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, односно да је стекао одговарајуће високо образовање: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
29.03.2017. | Број 719 |
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високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, б) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова; наставник, васпитач и стручни сарадник који
је у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат
треба да има одговарајуће образовање у складу са чланом 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за
извођење разредне наставе у основној школи за образовање
ученика са сметњама у развоју - ментално ометених.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави
следеће доказе: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију потврде,
односно уверења високошколске установе којим доказује да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена 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,
а који је у току студија положио испите из педагогије и психологије, доставља оверену фотокопију индекса или оверену фотокопију уверења високошколске установе о положеним испитима
из педагогије и психологије; кандидат који је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, доставља оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно оверену
фотокопију доказа о положеном испиту за лиценцу; оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем
образовању на српском језику или оверену фотокопију уверења, односно потврде о положеном испиту из српског језика са
методиком, по програму одговарајуће високошколске установе;
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ о
неосуђиваности за наведена кривична дела и да за кандидата
није утврђено дискриминаторно понашање, прибавља школа.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаву на конкурс са овереним фотокопијама докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује
испуњеност услова за пријем у радни однос за рад на оглашеном
радном месту, кандидати достављају на горенаведену адресу, са
назнаком „За конкурс“, путем поште или лично, у року од 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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ОШ „2. ОКТОБАР“

23000 Зрењанин, Марка Орешковића 48

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које испуњава
услове из члана 8 став 2, члана 59 и 120 став 1 тачка 1-5 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, број 72/09, 52/11, 55/13 и 35/15 - тумачење 68/15 и 62/16,
одлука УС) и Правилника о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр.
108/15): кандидат за директора основне и средње школе има
одговарајуће образовање и радно искуство ако је стекао високо образовање за наставника те врсте школе и подручја рада,
за педагога и психолога, на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године и има најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на конкурс за директора основне школе
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем,
за директора основне школе може се изабрати и лице које има
високо образовање за наставника те врсте школе на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим образовањем и
има најмање десет година рада у установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања.
Кандидат треба да поседује и: држављанство Републике Србије;
дозволу за рад (лиценцу); 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;
обуку и положен испит за директора установе; знање језика на
ком се остварује образовно-васпитни рад, српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са биографским подацима, кандидати треба да приложе: диплому/оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених; уверење основног суда да није подигнута оптужница или покренута истрага; уверење привредног суда да
није осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности;
оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; доказ о психичој,
физичкој и здравственој способности доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду; уверење о неосуђиваности
од МУП-а, школа прибавља по службеној дужности; биографију
са кратким прегледом радног искуства; потврду о радном искуству
у области образовања и васпитања; оквирни план рада за време
мандата; с обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС до дана објављивања овог конкурса није организовало обуку и полагање испита за директоре школа, пријаве које не
садрже доказ о томе, сматраће се потпуним, уз обавезу да изабрани
кандидат положи испит за директора у року који буде прописан;
доказ о знању језика представља диплома/оверен препис или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању на српском језику или потврда (оверена фотокопија) о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве доставити лично или на адресу школе,
са назнаком „Конкурс за директора“. Контакт телефон секретара
школе: 023/542058.

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

Највећа понуда
слободних послова
на једном месту
Бесплатна публикација о запошљавању
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ОТВОРЕНИ ПОЗИВ

За учешће у програму едукације у оквиру пројекта

ДИЗАЈНИРАЈ СВОЈ ПОСАО 2
(Први циклус)
Центар за омладински и друштвени развој RES POLIS позива грађане/ке Републике Србије са пребивалиштем на
територији Јужнобачког округа да се пријаве за учествовање у програму едукације:

				

				

- Основе графичког дизајна (5 учесника) и
- Основе веб дизајна (5 учесника)

Програм едукације, чија је вредност 750 евра, за одабране учеснике је бесплатан, јер ће бити стипендирани кроз учешће у
пројекту Дизајнирај свој посао 2. Учесници ће након завршених едукација добити одговарајуће сертификате и уверења, знање
вредновано на тржишту рада и радну позадину/искуство у области веб или графичког дизајна, које ће бити забележено у онлајн
портфолију учесника. Сви учесници ће након едукације проћи и Тренинг за оспособљавање вршњачких мултипликатора и постати мултипликатори.
По завршетку програма едукације, учесници ће имати обавезу да своје знање пренесу групи од 10 до 15 незапослених младих,
учествују на евалуационом семинару, као и на завршној конференцији пројекта.
О пројекту
Дизајнирај свој посао 2 је пројекaт финансиран у оквиру Еразмус плус програма Европске уније. Реализују га партнери из
Србије (Центар за омладински и друштвени развој RES POLIS, Национална служба за запошљавање Републике Србије), Хрватске
(Координација удруга младих Сиска, Хрватски завод за запошљавање) и Албаније (Центар за неформално и целоживотно учење).
План активности пројекта (наведени датуми и места су подложни променама):
• Први тренинг: Основе графичког дизајна, Сисак – Хрватска, 10–19. мај 2017.
• Други тренинг: Основе веб дизајна, Тирана – Албанија, 12–21. јун 2017.
• Трећи тренинг: Тренинг за оспособљавање вршњачких мултипликатора у близини Новог Сада - Србија, 11–20. јул
2017.
• Мултипликаторске радионице одржаће се у периоду септембар – децембар 2017.
• Евалуациони семинар ће бити одржан 25–27.1.2018.
• Финална конференција пројекта биће одржана 28.1.2018.
Пријављивање учесника
У првом кругу селекције потребно је да учесници преузму и попуне образац за пријаву (линк у наставку). Пријавни формулар
је на енглеском језику. Пројектни тим ће у року од 7 дана од крајњег рока за слање пријава објавити на истој веб-адреси имена
потенцијалних учесника који су прошли у други круг селекције.
У другом кругу селекције потенцијални учесници ће попунити опсежнији пријавни формулар, након чега ће најужи круг потенцијалних учесника бити позван на лични или Скајп интервју, ради коначне селекције учесника за едукативни програм.
Пре пријављивања препоручујемо да сви потенцијални корисници прочитају критеријуме селекције учесника (линк у наставку).
Пријавни формулар може се преузети на адреси: http://www.respolis.org/design-your-job-ii/otvoreni-poziv-na-skolu-grafickogi-web-dizajna/
Адреса за слање попуњених пријавних формулара: prijava@respolis.org
Крајњи рок за слање пријава је до 3.4.2017.
Све додатне информације могу се добити упитом на мејл: prijava@respolis.org.
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Конкурс Дизајнирај свој посао II

ЈОШ ЈЕДНА ШАНСА ЗА МЛАДЕ У ИТ СЕКТОРУ
Циљ пројекта је подизање запошљивости кроз оспособљавање незапослених младих од
18 до 30 година са територије Јужнобачког округа у области веб и графичког дизајна

У

Омладинском клубу ОПЕНС у Новом Саду представљен је конкурс за учешће младих незапослених са
територије Јужнобачког округа у реализацији пројекта Дизајнирај свој посао II, који се спроводи на територији Републике Србије, Хрватске и Албаније, уз финансијску
подршку Извршне агенције за образовање, аудио-визуелну
политику и културу, у оквиру Еразмус плус програма Европске уније.
Носилац програма је Центар за омладински и друштвени развој RES POLIS из Новог Сада, а партнери су Национална служба за запошљавање, Хрватски завод за запошљавање,
Координација удруга младих Сиска и Центар за неформално и доживотно учење из Тиране. Циљ пројекта у Србији је
подизање запошљивости кроз оспособљавање незапослених
младих од 18 до 30 година са територије Јужнобачког округа
за практична и искуствена знања из области веб и графичког
дизајна.
У све три државе ће се обучити по пет мултипликатора
знања из области веб-дизајна и области графичког дизајна,
уз неопходну обуку за тренере, с обзиром да ће ови млади
људи знања која стекну пренети на друге незапослене у
својим земљама. Циљна група су млади који нису у систему
образовања нити су запослени, дугорочно незапослени млади, млади без родитељског старања и младе особе са инва-

лидитетом, а предвиђено је да тренери обуче минимум 80
незапослених у свакој држави.
У оквиру ове етапе која почиње објављивањем позива
за заинтересоване незапослене, група од 10 младих ће бити
обучена за тренерски рад у области веб и графичког дизајн,
како би потом стечена знања могли пренети другим младима са евиденције Националне службе за запошљавање.
Крајњи рок за пријављивање је 3. април 2017. Линк за додатне
информације о пројекту: http://www.respolis.org/design-your-job-ii/
otvoreni-poziv-na-skolu-grafickog-i-web-dizajna. Јелена Шћекић

„Хачинсон“ отворио другу фабрику у Руми

НОВА ЗАПОШЉАВАЊА

У новој фабрици већ ради 135 радника, а овај француски инвеститор у
два производна погона тренутно запошљава 447 радника

Ф

ранцуски гигант у производњи делова за аутомобилску индустрију „Хачинсон“ отворио је у Руми
другу фабрику, у којој ће се производити делови
за ауто-индустрију. Отварању фабрике, у чију је
изградњу и опремање уложено 3 милиона евра, присуствовали су републички и покрајински премијери Александар
Вучић и Игор Мировић, представници румске локалне
самоуправе предвођени председником општине Слађаном Манчићем, саветник за економска питања у Амбасади Француске Жан-Пјер Гасто, министар привреде Горан
Кнежевић, високи државни званичници и заменик директора Националне службе за запошљавање Драган Сикимић
са сарадницима.
У новој фабрици већ ради 135 радника, а овај француски
инвеститор у два производна погона у Руми тренутно запошљава 447 радника.
Како је истакао директор компаније Оливије Шато, „Хачинсон“ је присутан у 25 земаља, тренутно запошљава 41.185
људи широм света, а укупан промет компаније износи 4 милијарде евра.
„Три милиона евра смо уложили у нашу другу фабрику у
Руми. Планирамо да до краја године овде упослимо још 200 или
250 радника, како бисмо наставили наш развој у погледу знања
и вештина. У априлу ове године крећемо у изградњу, не једног,
него два нова објекта. То значи да ће наша компанија у Руми
у 2018. години имати укупно 1.000 радника“, нагласио је Шато.
Инвестиције „Хачинсона“ у Руми требало би да достигну
око 7,3 милиона евра, а Општина Рума планира изградњу
Бесплатна публикација о запошљавању

пречистача отпадних вода, чија је предрачунска вредност око
900.000 евра.
У 2016. години НСЗ је овој компанији доделила признање
за највећи допринос запошљавању, јер су са евиденције
Националне службе за запошљавање - Филијале Сремска
Митровица запослили 180 лица на неодређено време, без финансијске подршке.
Инвеститор се са пуним поверењем за решење својих
кадровских потреба обратио Националној служби за запошљавање - Испостави Рума и након посредовања, селекције
кандидата, међурегионалног посредовања, учествовања на
сајмовима запошљавања, фабрика је успела да обезбеди добар и мотивисан кадар, што за резултат има, између осталог,
и проширење прозводње и производних капацитета у Руми.

Прес НСЗ
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Градска општина Земун и Национална служба за запошљавање у заједничкој акцији

У СУСРЕТ ГРАЂАНИМА ЗЕМУНА

Г

Грађани су показали посебно интересовање за програме самозапошљавања,
али и за друге услуге Националне службе

радска општина Земун и земунски одсек Филијале
за град Београд НСЗ прошле недеље су организовали презентацију јавних позива и услуга Националне
службе, кaо и информисање грађана о пројекту „Моја
земунска картица“, који реализује Канцеларија за локални
економски развој. Циљ ове манифестације је боље информисање грађана о могућностима запошљавања уз субвенције
које даје држава и унапређење пословне климе у Земуну.
Грађани су показали посебно интересовање за програме
самозапошљавања, али и за друге услуге које Национална
служба може да им пружи у оквиру посредовања у запошљавању и информисања о слободним радним местима.
„Циљ оваквих манифестација је директно представљање
наших програма који су, пре свега, намењени приватном
сектору - малим и средњим предузећима и предузетницима,
али и грађанима. Ове године смо неке од програма редизајнирали управо према сугестијама послодаваца, па је и то био
разлог да послодавце непосредно информишемо и скренемо
им пажњу посебно на програм стицања практичних знања
за неквалификоване и полуквалификоване раднике, вишкове
запослених и дугорочно незапослене, као и обуке за познатог
послодавца“, истакао је том приликом заменик директора
Националне службе за запошљавање Драган Сикимић. Он
је, такође, додао да верује да ће послодавци, као и до сада,
показати највеће интересовање за програм отварања нових
радних места и запошљавање теже запошљивих категорија
на новоотвореним радним местима, јер се подстицаји крећу
од 150.000 до 300.000 динара по новозапосленом раднику, у
зависности од развијености општине.

На подручју општине Земун живи 168.170 становника, а запослених је 55.392. На евиденцији Службе Земун пријављено је 9.456 незапослених, од тога 19,1% младих до 30 година, а 34,4% старијих од 50 година (на дан 28.02.2017.)
Највише незапослених је са средњим степеном стручне
спреме - 55,8%, затим са вишим и високим образовањем 26,1%, те са I и II степеном - 18,1%. У односу на исти период
прошле године број незапослених лица смањен је за 9,1%.
„С обзиром на велико интересовање грађана, не само из
Земунa, већ и пролазника који станују на другим општинама, очекујем да ће се јавити већи број лица које ћемо моћи да
укључимо у обуке и програме запољавања. На овај начин се
стиче и повећава поверење грађана у НСЗ. Грађани су изразили задовољство тиме што смо предузели овакву иницијативу и што су могли у директном контакту доћи до важних
информација“, додаје Драгана Повреновић, руководилац
земунске службе НСЗ.
Ђурђица Сучевић

Представљени програми РАС-а, Фонда за развој и НСЗ

ПОДРШКА МАЛИМ И
СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Мала и средња предузећа представљају
срж сваке националне економије и зато
привредници треба да буду упознати
са актуелним мерама и програмима
финансијске али и остале подршке у региону

У

Регионалнoj привреднoj комори у Нишу представљени су програми Развојне агенције Србије (РАС), Фонда за развој и Националне службе за запошљавање,
чији је основни циљ пружање подршке сектору малих
и средњих предузећа. Догађај који је изазвао велико интересовање организовале су Регионална развојна агенција Југ
и регионалне привредне коморе Нишавског, Пиротског и
Топличког округа.
С обзиром да је стратешко опредељење Владе Републике
Србије развој конкурентне привреде која почива на идејама
приватне иницијативе и предузетничког духа, ови пакети
подршке треба да пруже свим садашњим и будућим предузетницима финансијску и стручну подршку и да допринесу
њиховом успешном пословању и опстанку на тржишту.
„Мала и средња предузећа представљају срж сваке националне економије и у том светлу смо и организовали ову
презентацију, како бисмо привреднике и компаније из овог
региона упознали са актуелним мерама и програмима финансијске али и остале подршке“, истакао је овом приликом
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Александар Милићевић, директор Регионалне привредне
коморе Ниш.
Програме и мере активне политике запошљавања Националне службе за запошљавање представила је Наташа
Станковић, заменица директора Филијале Ниш НСЗ.
„Ове године је Акционим планом запошљавања предвиђено 11 програма и мера активне политике запошљавања и за те намене је издвојено 2,8 милијарди динара, уз
додатних 550 милиона динара намењених за особе са инвалидитетом. И ове године програме и мере смо усмерили ка
приватном сектору, па позивам мала и средња предузећа да
конкуришу за средства и субвенције за запошљавање, а ми
ћемо се потрудити да вам пружимо сву неопходну подршку“,
истакла је Наташа Станковић.
Скупу је присуствовао велики број привредних субјеката из региона, који су показали изузетно интересовање за
представљене програме подршке намењене сектору малих и
средњих предузећа.
Владан Крстић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Улога и значај социјалног дијалога

МОГУЋНОСТИ МЛАДИХ НА ТРЖИШТУ РАДА

Из Кровне организације младих Србије истичу да су највећи проблеми са којима се суочавају
млади у нашој земљи економске природе, у првом реду незапосленост. Чак 60 одсто младих
финансијски и стамбено зависи од родитеља, због чега се тешко одлучују и на улазак у брак

П

оложај младих у Србији, повећање могућности запошљавања, као и смањење проблема
неформалног запошљавања,
биле су теме округлог стола „Улога и
значај социјалног дијалога у политици запошљавања и борби против рада
младих у неформалној економији”, одржаног у Хотелу „Москва“.
Учесници дијалога су се усагласили да је социјални дијалог са свим релевантним актерима у области политике
запошљавања пример добре праксе,
као и да су млади приоритетна група
када је реч о политици запошљавања.
Из Кровне организације младих
Србије (КОМС) истичу да су највећи
проблеми са којима се суочавају млади у нашој земљи економске природе,
у првом реду незапосленост. Изнели су
податак да је чак 60 одсто младих финансијски и стамбено везано за родитеље, као и да се због тога само 18 одсто
одлучује за улазак у брак.
„У таквој ситуацији губе на значају
преговори са послодавцем да ли ће
запослење бити формално или неформално, јер им је новац неопходан“, каже
Немања Главинић из КОМС-а.
Говорећи о могућим решењима проблема запошљавања и неформалног
запошљавања, председник Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић
наглашава да би повећање привредне
активности значило и виши ниво запошљавања. Када је реч о неформалном
запошљавању, објашњава да се неформална незапосленост јавља у неформалној економији и да би једно од решења било смањење пореза на плате
послодавцима.
Директор НСЗ Зоран Мартиновић
каже да млади, иако спадају у групу
теже запошљивих, ипак имају предност
на путу тражења посла, јер су храбри,
имају иницијативу и лакше прихватају
ризик. Такође, у Србији има све више
послодаваца који нуде младима посао,
па им је радно место данас доступније.
„Млади људи су приоритет и циљ
нам је да им кроз наше бројне програме пружимо могућности додатне

обуке, стицања практичних знања, па
самим тим и запошљавања и самозапошљавања. Сви програми НСЗ прилагођени су тржишту рада и желимо да
младе укључимо у легалне токове тог
тржишта“, истиче Мартиновић. Најважније категорије младих који добијају
подршку су они који посао чекају дуже
од 12 месеци, имају статус деце без
родитељског старања или деце палих
бораца, жртве трговине људима или
породичног насиља.
На евиденцији НСЗ тренутно је
пријављено 166 хиљада млађих од
тридесет година, а само прошле године у програме подршке укључено је 37
хиљада. Мартиновић каже да је посебно важно њихово укључивање у програме стручне праксе, као и програме
самозапошљавања, за које постоји велико интересовање. Прошле године је
3.600 незапослених са евиденције започело сопствени бизнис, а међу њима
чак 800 млађих од тридесет година.
„Наш приоритетни циљ је да се младима пружи могућност да од свог рада
пристојно живе“, наглашава Мартиновић.
Представљајући податке о положају младих на тржишту рада и стратешким правцима и приоритетима,
Јелена Васић из Министарства за рад
запошљавање, борачка и социјална
питања рекла је да су млади будућност сваког друштва и економије, али

и да им је потребно пружити додатну
подршку.
„Тежимо да заједно креирамо мере
које ће подстаћи интересовање и активности младих, како би били атрактивни
послодавцима“, каже Васић.
Током дијалога, у којем су учествовали и представници синдиката, Инспекције рада и бројних других организација, скренута је пажња да се
млади морају образовати за тражена
занимања, да мора бити јача казнена
политика и контрола неформалног запошљавања. Такође, од нарочитог је
значаја да млади буду боље упознати са
својим радним и социјалним правима.
Незапосленост младих и њихове
могућности на тржишту рада биле су
теме и недавно одржаног Трећег студентског привредног форума младих,
који је окупио 150 студената из целе
земље, представнике државних институција, привреднике и успешне предузетнике. Разговарало се о омладинском
предузетништву и покретању стартапа,
потенцијалу друштвених мрежа за развој бизниса, дуалном образовању, привреди и могућностима за проналажење
пракси у компанијама.
Кроз бројне радионице и предавања учесници су имали прилику да
чују које су потешкоће са којима се
млади предузетници суочавају на почетку пословања, а студенти да науче
основне вештине преговарања, лобирања и јавног наступа.
Директор Националне службе за
запошљавање Зоран Мартиновић истакао је да НСЗ има потписане уговоре о
обављању стручне праксе са неколико
факултета, између осталих и са Факултетом политичких наука у Београду,
као и са неколико средњих школа.
Студентски привредни форум младих организовао је Центар за едукацију
и друштвену еманципацију младих
(ЦЕДЕМ), у сарадњи са Привредном комором Србије, а под покровитељством
Факултета политичких наука, уз подршку Министарства омладине и спорта и
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Јелена Бајевић
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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

