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СТРОГА КОНТРОЛА
ПОСЛОДАВАЦА
ТЕМА БРОЈА - Поред пољопривреде, у којој је рад на црно најзаступљенији,
велики број непријављених радника је у грађевинској индустрији, производњи
коже, одеће и у угоститељству. По речима надлежних, доношењем закона
о сезонским пословима и ове области довешће се у ред
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ТЕМА БРОЈА Борба против сиве економије

СТРОГА КОНТРОЛА ПОСЛОДАВАЦА

Поред пољопривреде, у којој је рад на црно најзаступљенији, велики број непријављених
радника је у грађевинској индустрији, производњи коже, одеће и у угоститељству. По речима
надлежних, доношењем закона о сезонским пословима и ове области довешће се у ред
„Само у прва три месеца ове године, у оквиру 12.417 инспекцијских надзора, Инспекција рада затекла је у раду
на црно 6.307 радника, а решењима инспекције запослено је 5.868 лица, што
је повећање у односу на исти период
2016. за читавих 32 одсто“, рекао је за
Танјуг министар за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања Александар Вулин.
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.
Борба против нелегалне трговине и непријављеног рада тиче се сваког грађанина Србије, јер сваки динар утајеног
пореза значи мања улагања у образовање, здравство, инфраструктуру, јавне
услуге.
„Уколико не уплаћујемо доприносе, уколико не уплаћујемо пензионо и
здраствено, не можемо се надати да
ће време које долази бити сигурније и
боље“, рекао је Вулин и додао да радом
на црно послодавци убијају будућност
читаве генерације.
„Инспекција рада обићи ће поново
послодавце код којих су пронашли раднике на црно и проверити да ли су ови
људи на својим радним местима или су
послужили само за краткотрајно избегавање закона“, нагласио је Вулин.

Ефикаснији рад служби
Подсећања ради, управо је ефикаснија борба против рада на црно
била разлог потписивања Споразума о
пословној сарадњи Националне службе за запошљавање и Инспектората за
рад, који је потписан крајем марта. Овај
споразум помаже повезивању свих институција државе и свих институција
Министарства рада, како би водили
евиденцију ко ради на црно и због тога
не може да користи одређена права.
Поред пољопривреде, у којој је рад
на црно најзаступљенији, велики број
непријављених радника је и у грађевинској индустрији, производњи коже
и одеће и у угоститељству. По речима
ресорног министра, доношењем закона
о сезонским пословима и ове области
довешће се у ред. Наиме, овим законом послодавцима ће бити омогућено
да скоро без бирократских процедура
могу да пријаве сезонског радника, а

„Инспекција рада обићи ће поново послодавце код којих су пронашли
раднике на црно и проверити да ли су ови људи на својим радним местима или су послужили само за краткотрајно избегавање
закона“, нагласио је министар Александар Вулин
да он буде осигуран, заштићен и добије
све оно што му по закону припада.
По речима директора НСЗ Зорана Мартиновића, новчану накнаду
за случај незапослености тренутно
остварује 40.000 лица, за чија права се
месечно издваја око милијарду динара.

Међутим, сматра се да велики број њих
ради у сивој зони.
„Покушавамо да у сарадњи са Инспекцијом рада утврдимо да они који
буду затечени у раду без формалног
уговора, а користе неко право НСЗ, то
право изгубе. Губитком статуса неза-

Сезонцима радни стаж
Подаци показују да је у пољопривреди на сезонским пословима годишње
ангажовано и до 100.000 људи, од чега готово 80 одсто ради на црно. Систем
ваучера који постоји у Хрватској, а који ће се по усвајању новог закона о сезонским пословима примењивати и код нас, предвиђа да ваучери, односно маркице које ће послодавци куповати, буду доказ да су уплаћени порези и доприноси,
ма колико дана радник радио. Послодавац ће их куповати у оном броју који му
треба за тај дан или одређени број дана. За неки наредни период, сваки запослени ће имати своју књижицу која ће представљати уговор између послодавца
и запосленог.
Помоћник министра рада Зоран Лазић каже да је циљ закона да заштити све
оне који се баве сезонским пословима.
Саветник у Националној алијанси за локални економски развој (НАЛЕД)
Иван Радак наводи да би увођење система ваучера за сезонске раднике у
пољопривреди знатно допринело смањењу сиве економије у овој области.
„Сезонски радници у пољопривреди су ангажовани на црно, а то је сада по
овом питању један од најкритичнијих сектора. Критичнији је од грађевинског
сектора, где такође имамо много непријављених радника“, рекао је Радак.

Закон о сезонским пословима омогућиће послодавцима да
скоро без бирократских
процедура пријаве сезонског
радника, а да он буде осигуран,
заштићен и добије све
што му по закону припада

посленог лица, многи губе и неке друге
привилегије које тај статус доноси. Због
тога је важно послати поруку да се морају користити само она права која су
законом јасно утврђена“, рекао је Мартиновић и подсетио да је у прошлој години почела неформална сарадња са
Инспекцијом за рад, те да је са евиденције НСЗ избрисано око 140 особа које
су затечене у раду на црно.
Директор Инспектората за рад
Бојан Јоцић је истакао да је прошле
године инспекција у раду на црно затекла 19.470 особа, а да је одмах после тих контрола, у наредна три дана,
пријављено 17.470 особа. Провером
њиховог статуса у Централном регистру на свака три месеца, инспекција
закључује да је 70 одсто њих дугорочно
запослено.
„И ту имамо повећање у односу на
2015. годину, поготову у делу пријављивања лица после контрола. Нажалост,
имали смо код неких послодаваца и
случајеве да су поново запошљавали
чак иста лица на црно. Могу да поручим свим послодавцима да ћемо опет
доћи“, рекао је Јоцић и додао да је у
2017. години забележено повећање за
шест одсто у односу на прва два месеца
претходне године, када је у питању број
особа које су затечене у раду на црно,
као и да се бележи повећање пријављивања.

ду у већој мери одраз повећања стопе
активности, него пада незапослености.
У региону Западног Балкана у
протеклих шест година повећан је број
запослених за око 300.000, што представља укупно повећање запослености
од око шест одсто. Ово је добра вест, по-

неактивни због низа разлога. Четрдесет
одсто становништва у радно активној
доби је неактивно, што је много већа
стопа него у упоредивим земљама ЕУ,
при чему је неактивност нарочито велика међу женама и мање образованим
становништвом.
Према извештају, недавни опоравак запослености је, изненађујуће, био
у корист старијих радника. То се делом
објашњава демографијом, с обзиром да
број радника у старосној групи између
55 и 64 године укупно значајно расте.
Запосленост ове групе се повећала за
више од 20 процената у већини земаља.
Опоравак раста запослености је такође
ишао у корист високообразованих.

Знатно више запослених

рука је Светске банке и Бечког института, али је потребно да се ова стопа
повећања запослености убрза да би се
остварио већи утицај на велику незапосленост и распрострањену неактивност.
Нови извештај показује да се незапосленост у региону смањила, али је и
даље превисока - на нивоу од 21 одсто
радне снаге. Стопа незапослености даје
процену броја људи који желе да раде
и активно траже посао, док је неактивност шира мера људи који су економски

„Видимо да боље образовање, више
него икад, води ка већој запослености.
Запосленост оних са вишим степеном
образовања значајно је порасла, а то се
односи и на младе људе“, рекао је Роберт Штерер, научни директор Бечког
института за међународне економске
студије.
Такође, охрабрује што се током
недавног опоравка види и раст запослености жена, иако је напредак на
смањењу родних разлика код запослеВесна Пауновић
ности спор.

Број запослених у Србији између
2010. и 2016. године повећан је за више
од 400.000 људи, а тржиште рада показује добре особине, пише у новом извештају „Трендови на тржишту рада у
региону Западног Балкана у 2017”, који
су почетком месеца објавили Светска
банка и Бечки институт за међународне
економске студије. Њихови аналитичари
примећују да је значајно повећање броја
запослених у Србији у наведеном периоБесплатна публикација о запошљавању
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Сајам запошљавања у Сомбору

ВИШЕ ОД 500 РАДНИХ МЕСТА

У Сомбору је одржан 34. сајам запошљавања, на коме је 47 послодаваца понудило
преко 500 радних места. Манифестацију је посетило више од 1200 људи у потрази за
послом, а понуда радних места је била изузетно разноврсна

К

андидати су имали прилику да предају пријаве и
лично се представе послодавцима за позиције продаваца, касира, менаџера малопродајног објекта,
дипломираног инжењера грађевинарства, дипломираног електроинжењера, дипломираног економисте, ветеринарског техничара, пољопривредног техничара - складиштара, музача, радника обезбеђења. Тражен је и већи број
радника у текстилној индустрији, у производњи трикотаже,
затим у обућарској индустрији, радници електро и машинске
струке за рад у производњи, чистачица, продавци керамике,
возачи таксија и камиона, радници у прехрамбеној индустрији, технолози, а понуђене су и многе друге позиције.
Сајму су присуствовали Зоран Мартиновић, директор
Националне службе за запошљавање, Секула Тањевић, директор Филијале Сомбор НСЗ, као и заменик градоначелнице
Сомбора Антонио Ратковић.
Мартиновић је овом приликом истакао да се кроз спровођење мера политике запошљавања жели постићи циљ који
је Влада Републике Србије поставила, а то је висок степен
економског развоја, како би сви људи који желе да раде имали могућност да бирају посао и раде у условима који им омогућавају постизање најбољих резултата.
„У последње две, три године дошло је до значајног смањења
стопе незапослености, што показује и Анкета о радној снази,
према којој стопа износи 13 посто, што смо последњи пут имали пре десет година. Такође, на евиденцији Националне службе
за запошљавање имамо најмањи број незапослених од 2000.

године, и то су показатељи који иду у прилог чињеници да је
данас много извесније да људи који траже посао могу и да га
пронађу. Сајмови запошљавања су прилика да се послодавци и
незапослена лица директно повежу. Послодавци могу у великом кругу људи који су дошли на сајам да изаберу оне који су за
њих најбољи. Са друге стране, незапослени могу великом броју
послодаваца представити своје вештине, компетенције и знања.
Сигуран сам да ће после овог сајма број незапослених у Сомбору
бити смањен за 400 до 500 особа“, рекао је директор НСЗ.
Заменик градоначелнице Сомбора Антонио Ратковић је
истакао да овај сајам потврђује да су послодавцима потребни
радници разних профила, са различитом стручном спремом.
„Град Сомбор у циљу смањења броја незапослених реализује четири програма у оквиру Локалног акционог пла-
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на запошљавања. Ове године у те сврхе из буџета ће бити
издвојено 28 милиона динара, које ћемо расподелити кроз
јавне радове, самозапошљавање, субвенционисање послодаваца за отварање нових радних места и за спровођење
стручне праксе. Кроз наведе програме ће бити запослено 116
лица“, навео је Ратковић.
Секула Тањевић, директор Филијале Сомбор, оценио је
да је 34. сајам запошљавања пример добре праксе са којом
свакако треба наставити.
Највеће интересовање забележено је на штандовима
послодаваца који представљају нова имена на тржишту рада,
а планирају запошљавање великог броја радника. У питању
је „Pretty Group“, милтинационална компанија која у свом
тиму има преко 17.000 запослених на три континента. Основна делатност је производња одеће за реномиране купце из
ЕУ, САД, Аустралије и Јапана (H&M, C&S, S’Oliver, Springfild,
Celio...), а производни капацитет је 2 милиона комада месечно. У Сомбору ће запослити широк спектар радних профила,
од неквалификованих до високе стручне спреме.
„Очекујемо да ћемо ове године имати 300 запослених, а
у 2018. години још 400 радника. Са Националном службом за
запошљавање сарађујемо од самог почетка пословања, и то
у смислу целокупног процеса селекције и тестирања кадрова“, кажу у овој компанији и додају да је сајам у потпуности
оправдао њихова очекивања, јер је велики број незапослених
исказао интересовање за рад у њиховој компанији.
„Очекујемо да ће сарадња са Националном службом за
запошљавање допринети смањењу незапослености и побољшању друштвеног стандарда становништа“, кажу у компанији „Pretty Group“.
Велики број посетилаца конкурисао је и код предузећа
„ГУМА-С“ Оџаци, које је тражило већи број радника у производњи електро, машинске и хемијске струке, средњег и
високог образовања. Овај послодавац у наредном периоду
покреће погон за производњу производа од гуме широке наГордана Предојевић
мене.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за
обављање наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана
објављивања огласа/конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у
мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

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

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

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњавају положаји: Републички завод за статистику,
Београд
Положаји који се попуњавају:

студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на
факултету; положен државни стручни испит; најмање 9 година радног искуства
у струци; знање енглеског језика; знање рада на рачунару; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга
Сектора општих послова и прикупљања података на терену у Републичком
заводу за статистику; стручна оспособљеност за рад на положају и вештина
комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; знање енглеског језика - увидом у доказ о знању енглеског језика; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару; вештинa
аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности
и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година,
а место рада је Београд, Милана Ракића 5.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ:
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

1. Помоћник директора - руководилац Сектора за
европске интеграције, међународну сарадњу и
управљање пројектима у Републичком заводу за
статистику - положај у четвртој групи

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова
на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на
тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Опис послова: руководи Сектором, планира, усмерава и надзире рад
унутрашњих јединица у Сектору и обавља најсложеније послове у Сектору;
ради на унапређењу међународне статистичке сарадње и европских интеграција у области званичне статистике; обезбеђује израду и спровођење процедура за систем управљања и контроле у вези са планирањем и спровођењем
програма и пројеката из средства ЕУ; ради на хармонизацији националних
статистичких стандарда и методологија у складу са међународним статистичким стандардима; сарађује са међународним институцијама у области статистике; координира усклађивање рада сектора Завода у области међународне
сарадње; обавља и друге послове по налогу директора Завода.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о
држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној
спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде,
решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења
о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима
достављају уверење о положеном правосудном испиту); доказ о знању
енглеског језика и доказ о знању рада на рачунару.

Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке, математичке науке, политичке науке или правне науке, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или
специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 9 година радног искуства у струци; знање енглеског језика; знање рада
на рачунару; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније
није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из
радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Лице које нема положен државни стручни испит може да поднесе пријаву на
конкурс, с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству
државне управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока за
подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави
доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од дана истека
рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.

У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга
Сектора за европске интеграције, међународну сарадњу и управљање пројектима у Републичком заводу за статистику; познавање права Европске уније;
стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом
у податке из пријаве и разговором; знање енглеског језика - увидом у доказ о
знању енглеског језика; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару; вештинa аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.

Лице које не достави писани доказ о знању рада на рачунару подлеже практичној провери вештине рада на рачунару.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно, у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским
управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година,
а место рада је Београд, Милана Ракића 5.

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.

2. Помоћник директора - руководилац Сектора
општих послова и прикупљања података на терену
у Републичком заводу за статистику - положај у
четвртој групи

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.

Опис послова: руководи Сектором, планира, усмерава и надзире рад
унутрашњих јединица у Сектору и обавља најсложеније послове у Сектору;
организује израду извештаја, информација, нацрта закона и других прописа
и других материјала који произилазе из обавеза Завода; организује послове
који се односе на реформу државне управе; врши координацију организационих јединица Завода и усклађује њихов рад; организује сарадњу са органима
државне управе; учествује у раду стручних радних тимова унутар и ван Завода;
обавља и друге послове по налогу директор Завода.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне, економске,
или математичке науке на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
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Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву
којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима
се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам. Пример изјаве
се налази на сајту Службе за управљање кадровима.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2, са
назнаком „За јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив положаја
за који се подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10
до 12 часова: Дуња Даниловић, тел. 011/3130-969, Служба за управљање
кадровима.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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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. Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене
пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Овај оглас објављује се на интернет страници Републичког завода за статистику, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу е-Управе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњавају положаји који су предмет овог
конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ
Београд

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: 112-1682/2017од 27.02.2017. године, Републички
завод за статистику, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У
РЕПУБЛИЧКОМ ЗАВОДУ ЗА СТАТИСТИКУ
I Орган у коме се радна места попуњавају: Републички завод за статистику, Београд, Милана Ракић 5
II Радна места која се попуњавају:

1. Статистичар аналитичар у звању саветника

Сектор пословних статистика, Одсек за статистику спољне
трговине
1 извршилац
Опис послова: ради на припреми методологије и на ревизији методологије и
методолошких инструмената за комплексне статистичке обрачуне из области
спољне трговине; ради на припреми потребних информација за рад радних
група при министарствима и за вођење билателарних и мултилатералних преговора и учествује на међународним састанцима и у пројектима међународне
сарадње; прати инструменте економске и друге политике у области спољне
трговине; ради на припремању и спровођењу комплексних статистичких обрачуна; проналази оптимална решења у примени аутоматске обраде података,
публиковању података и за спровођење комплексних статистичких обрачуна;
консултује кориснике и даваоце статистичких података о релевантности и адекватности извора података и предлаже врсте аналитичког и другог коришћења
података од стране корисника; припрема и учествује у изради класификација и
номенклатура, студија, анализа и других докумената потребних за кориснике;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или друштвено-хуманистичких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика,
познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - сертификат о познавању енглеског језика или други доказ; знање из области статистике спољне
трговине - усмено; вештина комуникације и мотивација за рад - усмено.

конзистентности и тачности података по постојећем програму логичке контроле; припрема табеларне приказе, коментаре и објашњења у званичним публикацијама и за интернет презентацију; припрема података за различите аналитичке прегледе и учествовање у припремању пројеката за поједине кориснике;
учествује у дефинисању и креирању базе података за потребе корисника;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке, организационе науке или научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких наука, на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у
струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - сертификат о познавању енглеског језика или други доказ; знање из области основних фаза истраживања - усмено; вештина комуникације и мотивација за рад - усмено.

3. Статистичар аналитичар у звању саветника

Сектор за развој и информисање, Одсек за методологију
узорка
1 извршилац
Опис посла: дефинише план (дизајн) узорака за статистичка истраживања
на бази узорка - припрема оквир за избор узорка, одређује тип, величину и
алокацију узорка, врши избор узорка и припрема систем оцењивања, израчунава оцене параметара и њихове стандардне грешке; учествује у припремама
методолошких основа, инструмената и у обради и оцењивању параметара за
контролу квалитета пописа; за статистичка истраживања на случајним узорцима, суделује у изради радних докумената, анализа и студија као и у припреми делова других извештаја који се односе на методологију узорка и тачност
података; учествује у развојним активностима Одсека; проучава и примењује
међународне препоруке и стандарде из области методологије узорка и контроле квалитета података пописа; учествује у међународним пројектима; обавља и
друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области математичке науке,
економске науке, рачунарске науке или саобраћајно инжењерство, 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 3 године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - сертификат о познавању енглеског језика или други доказ; знање из области теорије узорка и примена у пракси - усмено; вештина комуникације и мотивација за рад - усмено.

4. Статистичар аналитичар у звању саветника

Сектор општих послова и прикупљања података на
терену, Одељење за финансијско материјалне послове,
књиговодство и логистику, Група за финансијско праћење
пројеката, књиговодство и извештавaње
1 извршилац
Опис посла: води помоћну евиденцију о донацијама и припрема извештаје о
реализацији донација; учествује у изради предлога финансијског плана у делу
који се односи на реализацију донација; припрема налоге за плаћање са донаторских рачуна; припрема извештаје о утрошеним средствима у односу на планирана средства по наменама; припрема налоге за плаћање са донаторских
рачуна у систему трезора, друга плаћања према иностранству и води помоћну
евиденцију; контактира са сарадницима унутар и изван Завода у циљу пружања
адекватних информација везаних за извршење буџета пројеката, учествује у
припреми извештаја и документације за потребе ревизије пројеката. прати
утрошак средстава по ближим наменама; обавља и друге послове по налогу
начелника Одељења.

2. Статистичар аналитичар у звању саветника

Услови: стечено високо образовање из научне области економске науке или
научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких 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 3 година радног искуства у струци, положен државни
стручни испит, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

Опис послова: учествује у изради, изменама и допунама методолошких основа
и инструмената статистичког истраживања; учествује у припреми и спровођењу
истраживања; дефинише захтеве за измене и допуне пројекта аутоматске обраде података за поједине фазе истраживања; врши анализу обухвата, квалитета,

У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - сертификат о
познавању енглеског језика или други доказ; знање из области финансијског
планирања и извршавање буџета - усмено; вештина комуникације и мотивација за рад - усмено.

Сектор пословних статистика, Група за статистику употребе
информационо -комуникационих технологија и пословне
тенденције
1 извршилац
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Администрација и управа
III Место рада: Београд, Милана Ракића 5
IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Републички завод
за статистику, 11000 Београд, Милана Ракића 5, са назнаком „За јавни конкурс”.
V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:
Тања Алексић, телефон: 011/2413-319.
VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је
учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII 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.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: потписана
пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа
о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде,
решења или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија сертификата или други доказа о знању енглеског
језика.
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 којима се води службена евиденција када је то
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке
прибавити сама.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две
могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција
или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на
веб-страници Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган
могао даље да поступа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, бр. 93/14 и 22/15),
између осталог, прописано је да је јавни бележник надлежан и за оверавање
потписа, рукописа и преписа за које је посебним законима који се примењују
пре ступања на снагу овог закона прописано да их оверава суд, односно
општинска управа; да основни суд односно општинске управе као поверени
посао задржавају надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа од
1. марта 2017. године; да ће изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, потписе, рукописе и преписе оверавати основни
судови, судске јединице, као и пријемне канцеларије основних судова, односно
општинске управе, као поверени посао и после 1. марта 2017. године, а до именовања јавних бележника.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног
бележника или у општини или суду.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве
за свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз коју пријаву су приложили траженен доказе.
IX Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.
X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које
су приложени сви потребни докази, изборни поступак ће започети 12.05.2017.
године у просторијама Републичког завода за статистику, Милана Ракића 5, Београд, са почетком у 9.00 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени
телефоном на контакте које су навели у својим пријавама.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или
фотокопији овереној код јавног бележника, у општини или суду 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.
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Овај оглас објављује се на на огласној табли и веб-страници Републичког завода за статистику: www.stat.gov.rs, на порталу e-управе, на веб-страници Службе
за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, веб-страници и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.

БОР
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

19250 Мајданпек, Светог Саве бб
тел. 030/581-240, 582-700
www.majdanpek.rs

Шеф Одељења за урбанизам, грађевинарство и
стамбено-комуналне послове - самостални саветник
Опис послова: руководи, организује, обједињава и усмерава рад одељења,
одговара за благовремено, законито и ефикасно обављање послова из делокруга одељења, распоређује послове по унутрашњим организационим јединицама, односно на непосредне извршиоце, потписује акта из делокруга одељења,
пружа потребну стручну помоћ запосленима, обавља најсложеније послове и
задатке из делокруга одељења, припрема нацрте и предлоге одлука и других
општих аката за органе општине, припрема анализе, информације и извештаје
из делокруга одељења, по позиву присуствује седницама Општинског већа и
Скупштине општине у својству овлашћеног известиоца, и врши друге послове
које му одреди начелник Општинске управе.
УСЛОВИ: да је лице држављанин Републике Србије; да је пунолетно; да није
правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; да му раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутномне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде
дужности из радног односа; да поседује високо образовање из научне области
грађевинског инжењерства или архитектуре на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга
Општинске управе (познавање прописа из делокруга Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове - Закон о планирању и
изградњи, Закон о озакоњењу објеката, Закон о становању и одржавању зграда, Закон о општем управном поступку, Уредба о канцеларијском пословању
органа државне управе, Закон о комуналним делатностима, прописи из области
заштите животне средине и др.) - провераваће се писмено; стручна оспособљеност за рад на радном месту шефа Одељења за урбанизам, грађевинарство и
стамбено-комуналне послове - провераваће се писмено; вештина комуникације
- провераваће се увидом у податке из пријаве и разговором; познавање рада
на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању
рада на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања,
организационе способности и вештина руковођења - провераваће се усмено.
Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак за попуњавање радног
места доставља се писмено обавештење о томе кад отпочиње изборни поступак. Кандидати се обавештавају и путем интернет адресе, ако је дата, као и на
бројеве контакт телефона које наведу у својим пријавама.
Уз пријаву неопходно је да кандидат поднесе: уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; уверење да није правноснажно осуђиван на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци; доказ да му раније није
престајао радни однос у државном органу, односно органу аутномне покрајине
или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа (решење о престанку радног односа у органу или други одговарајући акт);
диплому о стручној спреми; уверење о положеном државном стручном испиту;
доказ о радном искуству (потврде, решења и други акти којима се доказује на
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је
стечено радно искуство). Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији
која је оверена у општини или суду или од јавног бележника.
Пробни рад је обавезан за сва лица која нису заснивала радни однос у органу
аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе или државном органу. Пробни рад траје шест месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита
прима се на рад под условом да тај испит положи до окончања пробног рада.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС”, бр. 18/16) 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. Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима. Потребно је да кандидат, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од
могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција
или да ће то кандитат учинити сам. Изјава се може преузети на сајту општине у
делу “Обавештења, огласи, јавни позиви”.
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Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке
о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављају се на
адресу: Општинска управа општине Мајданпек - Конкурсна комисија, 19250
Мајданпек, Светог Саве бб. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Србислав Живковић, телефони: 030/581-240 и 030/582-700. Конкурс је
објављен и на интернет страници Општине Мајданпек: www.majdanpek.rs. Рок
за пријаву кандидата је 15 дана од дана оглашавања.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе,
конкурсна комисија ће одбацити. Увид у акт о организацији и систематизацији
послова у Општинској управи у којој се попуњава извршилачко радно место
које је предмет овог конкурса, може се извршити на сајту општине Мајданпек, у
делу: “Службени лист општине Мајданпек”, број 40/16.

КРУШЕВАЦ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Управа за извршење кривичних санкција
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, бр.
79/2005, 81/2005, - испр., 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008,
104/2009 и 99/2014) и закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51
број: 112-122/2017 од 26.01.2017. године, Управа за извршење кривичних санкција оглашава

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

У Васпитно-поправном дому у Крушевцу

1) Радно место управник, звање виши саветник
1 извршилац

Услови: седам година радног искуства на пословима извршења санкција, у
правосуђу, адвокатури, војсци или полицији после стеченог високог образовања из стручне, односно научне области, у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука или природно-математичких наука или техничко-технолошких наука, или Војна или Криминалистичко-полицијска академија, или Факултет безбедности, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит.
У изборном поступку се проверава: познавање прописа из области Закона
о државним службеницима и намештеницима и Закона о извршењу кривичних
санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.
III Место рада: Крушевац, Благоја Паровића бб
IV Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом (име и презиме, радна биографија, јединствени матични број, адреса и
број телефона); оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема за стручну спрему која је наведена у условима за радно место; уверење из суда да се
против кандидата не води кривични поступак за кривично дело које се гони по
службеној дужности (не старије од 30 дана); оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству (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) на пословима извршења кривичних санкција, у правосуђу,
адвокатури, војсци или полицији после стеченог високог образовања на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјилистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од четири године; оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
односно правосудном испиту.
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Сходно члану 64 Закона о државним службеницима, кандидати који први пут
заснивају радни однос у државном органу, а нису приправници, подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати који немају положен државни
стручни испит могу се примити на рад под условом да положе државни стручни
испит до окончања пробног рада.
Образац 1 - изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њих.
Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке
прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су:
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац 1) којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена
евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Образац 1 можете преузети на
следећој интернет адреси: http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини
или суду или код јавног бележника. Сви докази прилажу се на српском језику,
односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик
и оверени од стране овлашћеног судског тумача. Диплома којом се потврђује
стручна спрема, а која је стечена у иностранству мора бити нострификована.
Посебни услови за запослење: Према члану 253 став 4 Закона о извршењу
кривичних санкција („Службени гласник РС“, број 55/14), предвиђено је да се
у радни однос у Управи не може примити лице које је осуђено због кривичног
дела које се гони по службеној дужности, лице које је осуђено на безусловну
казна затвора у трајању дужем од три месеца и лице за које, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносних провера постоје безбедносне
сметње.
V Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријаве на
конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање (од 19.04.2017.
до 28.04.2017. године).
VI Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне и уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, конкурсна
комисија ће спровести изборни поступак у просторијама Управе за извршење
кривичних санкција, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном
или телеграмом, на адресе наведене у пријавама.
VII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство правде - Управа за
извршење кривичних санкција, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком
„За јавни конкурс“.
VIII Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Сања Пешић
Дамљановић, тел. 011/3631-193
Напомена: Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу
или овереној фотокопији од надлежног органа, као и неблаговремене и непотпуне пријаве - биће одбачене. Управа за извршење кривичних санкција ће
службеним путем вршити проверу, у складу са чланом 254 Закона о извршењу
кривичних санкција. Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.
Овај конкурс се објављује на сајту е-Управе, у публикацији „Послови“, и на сајту
Министарства правде - Управе за извршење кривичних санкција, Служби за
управљање кадровима.
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
19.04.2017. | Број 722 |
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ЛЕСКОВАЦ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ БОЈНИК
16205 Бојник, Трг слободе 3
тел. 016/821-214 лок. 116

Директор

на мандатни период од 4 године, са правом поновног
избора
Обавезе и одговорности директора: представља и заступа туристичку организацију, организује и руководи радом туристичке организације, предлаже акте које
доноси УО, доноси Правилник о раду, извршава одлуке УО и предузима мере
за њихово спровођење, стара се о законитости рада и одговара за коришћење
и располагање имовином, обезбеђује законитост рада ТО, врши друге послове
утврђене законом и статутом.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора да
испуњава и следеће услове: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство
од четири године, од чега најмање две године на руководећим пословима;
активно знање страног језика који је обухваћен наставним планом и програмом министарства надлежног за послове просвете, да поседује организационе способности, да познаје рад на рачунару (Mc Office, интернет), да није
осуђиван за кривично дело против привреде и правног саобраћаја и да се
против њега не води кривични поступак, да је пунолетан и пословно способан, да приложи Предлог програма рада и развоја туризма општине Бојник
као саставни део конкусне документације и да поседује возачку дозволу Б
категорије.
ОСТАЛО: Неопходно је да кандидат поднесе следећу документацију: извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверерна фотокопија), уверење о
држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија), доказ о општој здравственој способности - лекарско уверење (оригинал), диплому о стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија), доказ о радном искуству (оригинал
или оверена фотокопија), уверење да није осуђиван за кривично дело и да се
против њега не води кривични поступак, оверену фотокопију личне карте и
биографију (CV). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на горенаведену адресу, у затвореној коверти, са назнаком “За
јавни конкурс за избор директора Туристичке организације општине Бојник”.
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Далиборка Стојановић,
телефон: 016/821-214 лок. 116.

ВАЉЕВО
ЗАЈЕДНИЧКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД “СОЛИДАРНОСТ” - ЗА
ОПШТИНЕ ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ И МИОНИЦА
14240 Љиг, Карађорђева 8
тел. 014/3445-112

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова треба да испуњава и следеће услове: да је држављанин Републике Србије; 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 одговарајући академски, односно
стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани
социјални радник; најмање пет година радног искуства у струци. Кандидат је
дужан да уз пријаву са биографским подацима поднесе програм рада за мандатни период, доказ о стручној спреми, доказ о радном искуству, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да није осуђиван и да
се против њега не води кривични поступак. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком “За јавни конкурс за
избор и именовање директора”.

Национална служба
за запошљавање
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ЗАЈЕЧАР
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЗЕЛЕНИЛО - СОКОБАЊА“

18230 Сокобања, Војислава Илића 2
тел. 018/833-068

Машиниста - руковалац радном машином
(булдожером)
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених члановима 24-29 Закона о раду,
кандидат треба да испуњава и следеће услове: II степен стручне спреме, стручна оспособљеност за возача моторних возила у друмском саобраћају, 5 година радног искуства на пословима руковаоца радним машинама (булдожер или
грејдер или комбинована радна машина), положен испит за возача моторног
возила категорије Б1, Б, БЕ, Ц1, Ц1Е, Ц и ЦЕ, здравствена способност за управљање моторним возилом у јавном друмском саобраћају. Уз пријаву на оглас са
биографијом кандидати су дужни да доставе и потребна документа, у оригиналу
или овереној фотокопији: доказ о стеченој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење
основног и вишег суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница, уверење полицијске управе да лице није осуђивано за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе у року од 8
дана од дана објављивања огласа, на горенаведену адресу.

Самостални стручни сарадник

на пословима одржавања зелених површина, излетишта,
заштићених природних добара и заштиту термоминералних
вода на територији општине Сокобања
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених члановима 24-29 Закона о раду,
кандидат треба да испуњава и следеће услове: стечено високо образовање на
студијама II степена (дипломске академске студије - мастер), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године - шумарски факултет, смер за
заштиту од ерозије или општи смер, 1 година радног искуства, положен испит за
возача моторног возила Б категорије и спремност за рад на терену. Уз пријаву
на оглас са биографијом кандидати су дужни да доставе и потребна документа, у оригиналу или овереној фотокопији: диплому о стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о здравственом стању, уверење основног и вишег суда да против
лица није покренута истрага и да није подигнута оптужница, уверење полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања
огласа, на горенаведену адресу.

Грађевински НК радник
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених члановима 24-29 Закона о раду,
кандидат треба да испуњава и следеће услове: завршена осмогодишња школа,
3 године радног искуства на пословима грађевинског радника, положен испит
за возача моторног возила Б категорије. Уз пријаву на оглас са биографијом
кандидати су дужни да доставе и потребна документа, у оригиналу или овереној
фотокопији: сведочанство о завршеној основној школи, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о здравственом стању, уверење основног и вишег суда да против лица није покренута
истрага и да није подигнута оптужница, уверење полицијске управе да лице
није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова
у државном органу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на горенаведену адресу.

Возач камиона
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених члановима 24-29 Закона о раду,
кандидат треба да испуњава и следеће услове: II степен стручне спреме, стручна оспособљеност за возача моторних возила у друмском саобраћају, 3 године радног искуства на пословима управљања теретним и моторним возилом,
положен испит за возача моторног возила категорија Б1, Б БЕ, Ц1, Ц1Е, Ц и ЦЕ,
здравствена способност за управљање моторним возилом у јавном друмском
саобраћају. Уз пријаву на оглас са биографијом кандидати су дужни да доставе
и потребна документа, у оригиналу или овереној фотокопији: доказ о стеченој
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци), уверење основног и вишег суда да против лица није
покренута истрага и да није подигнута оптужница, уверење полицијске управе
да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања огласа, на
горенаведену адресу.
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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у Републици
Словенији
Послодавац: „SAVA TURIZEM “ д.о.о Љубљана, Република Словенија

Конобар

12 извршилаца
на одређено време од 6 месеци, местa рада: Лендава,
Моравска Топлица, Раденци, Бановци, Птуј и Блед
УСЛОВИ: угоститељско-туристичкa струкa, од III до V степена стручне спреме;
радно искуство минимум 24 месеца; возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: послодавац сноси трошкове превоза од Републике Србије до Републике Словеније; минимална висина месечне зараде износи 650 евра нето (за рад
у сменама, ноћни рад и рад недељом плаћа се посебна дневница); послодавац
сноси трошкове издавања радне дозволе и визе; запослени је од почетка рада
социјално осигуран; послодавац обезбеђује смештај под повољним условима, а
запослени сноси трошкове.
Потребна документација: радна биографија/CV; диплома завршене средње
школе - фотокопија; потврда да лице није осуђивано.
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапослена
лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају
филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или поштом, на адресу филијале, са
назнаком „За конкурс: конобар - Sava Turizem доо, Република Словенија“.
Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у Националној служби
за запошљавање потребна документа достављају поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Филијала за град Београд, Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком „За конкурс: конобар - Sava
Turizem доо, Република Словенија.
За додатне информације, кандидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ: 0800/300-301 (позив бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:

Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2407-730, 064/8107-046
Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-231
Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-556, 4885-549
Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047
Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531
Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-029
Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123
Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разговору са
послодавцем. О месту и термину одржавања разговора биће обавештени путем
телефона или и-мејлом кандидати који уђу у ужи избор. Непотпуна документација неће бити разматрана. Рок трајања конкурса: 05.05.2017. године.
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Оглашава слободна радна места за рад у Републици
Словенији
Послодавац: „SAVA TURIZEM “ д.о.о Љубљана, Република Словенија

Кувар

12 извршилаца
на одређено време од 6 месеци, места рада: Лендава,
Моравска Топлица, Раденци, Бановци, Птуј и Блед
УСЛОВИ: угоститељско-туристичка струка, од III до V степена стручне спреме;
радно искуство минимум 24 месеца; возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: послодавац сноси трошкове превоза од Републике Србије до Републике Словеније; минимална висина месечне зараде износи 650 евра нето (за рад
у сменама, ноћни рад и рад недељом плаћа се посебна дневница); послодавац
сноси трошкове издавања радне дозволе и визе; запослени је од почетка рада
социјално осигуран; послодавац обезбеђује смештај под повољним условима, а
запослени сноси трошкове.
Потребна документација: радна биографија/CV; диплома завршене средње
школе - фотокопија; потврда да лице није осуђивано.
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапослена
лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају
филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или поштом, на адресу филијале, са
назнаком „За конкурс: кувар - Sava Turizem доо, Република Словенија“.
Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у Националној служби
за запошљавање потребна документа достављају поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Филијала за град Београд, Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком „За конкурс: кувар - Sava Turizem
доо, Република Словенија“.
За додатне информације о овом конкурсу, кандидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ: 0800/300-301 (позив бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:

Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2407-730, 064/8107-046
Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-231
Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-556, 4885-549
Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047
Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531
Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-029
Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123
Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разговору са
послодавцем. О месту и термину одржавања разговора биће обавештени путем
телефона или и-мејлом кандидати који уђу у ужи избор. Непотпуна документација неће бити разматрана. Рок трајања конкурса: 05.05.2017. године.

АУТО-ШКОЛА „ПИРАМИДА“

Нови Београд, Гандијева 148А локал 31
тел. 060/3332-876
Ауто-школи „Пирамида“ на Новом Београду, која се налази
у ТЦ „Пирамида“ потребан је

Инструктор вожње Б категорије
УСЛОВИ: инструкторска дозвола; предност имају самосталци са својим возилом
који имају лиценцу испитивача.
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УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
“ЧУДЕСНА ШУМА”
Лазаревац, Лукавица 160
тел. 062/491-669

AT THE STARS

11000 Београд, Гундулићев венац 44
тел. 065/324-6654

Козметичар

Кувар

на одређено време

УСЛОВИ: кувар, II, III, IV степен стручне спреме; без обзира на радно искуство.

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, козметичар. Кандидати пријаве треба да пошаљу на и-мејл: vesna.mihajlovic1@gmail.com или да се јаве на наведени број телефона. Рок за пријављивање је до 19.05.2017. године.

место рада Лукавица (пут за Аранђеловац)
2 извршиоца

Конобар

место рада Лукавица (пут за Аранђеловац)
2 извршиоца
УСЛОВИ: конобар, II, III, IV степен стручне спреме; без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај и исхрана. Конкурс је отворен до попуне радних
места. Кандидати могу да се јаве на број телефона: 062/491-669, особа за контакт: Немања Недељковић.

„ГАЈ - ИНЖЕЊЕРИНГ И ОПРЕМАЊЕ“ Д.О.О.
11080 Земун, Цара Душана 266
e-mail: dragana.petrovic@gajinzenjering.rs

Столар - монтер, производња и монтажа намештаја
на одређено време од 12 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, дрвнопрерађивачка или занатска струка столар. Предност имају радници са искуством на столарским пословима, као и
радници без искуства спремни да уче. Кандидати могу да се пријаве путем телефона: 011/3750-820, пријаве се могу слати на горенаведену адресу или путем
и-мејла: dragana.petrovic@gajinzenjering.rs, у року од 30 дана од дана објављивања конкурса.

КУЋА МЕСА „ДОБАР СТЕК“ ДОО
11000 Београд, Цара Душана 24а
тел. 062/218-558

Продавац деликатеса - касир
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; 12 месеци радног искуства на наведеним
пословима. Кандидати треба да се јаве на број телефона: 062/218-558. Рок за
конкурисање је до 30.04.2017. године.

ИГРАОНИЦА „БАШ-ЧЕЛИК“
11000 Београд, Беранска 26г
тел. 065/370-3323

Васпитач

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: VI-VII степен стручне спреме. Кандидати пријаве могу послати на
e-mail: nnbjelanovic@gmail.com или се јавити на телефон: 065/370-3323. Конкурс је отворен до попуне радног места.

„СЛОЖНА БРАЋА ЗОРАН И НЕЛЕ“
Д.О.О. ДРМАНОВИЋИ
31320 Нова Варош

Кувар

одређено/неодређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: стечено средње образовање; 10 година радног искуства; плата по
договору; храна и стан обезбеђени.

„ДПЕ” ДОО БЕОГРАД - ЗЕМУН

Месар

пробни рад 1 месец
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању.

Радник у припреми
пробни рад 1 месец
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.
ОСТАЛО: Пријаве слати на и-мејл: pinkcevabdzinice.ledine@gmail.com, у року од
30 дана од дана објављивања огласа.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС КИКИНДА
Кикинда, Милошевачки пут бб
тел. 0230/423-732
e-mail адреса: a.galic@msk.co.rs

Интерни ревизор
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани економиста, лиценца овлашћеног интерног ревизора,
радно искуство није битно. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу да се
јаве на број телефона: 0230/423-732, лице за контакт Александар Галић.

„MI & MA COMMERC” DOO
24000 Суботица, Бајнатска 4

Продавац у трафици
УСЛОВИ: III – IV степен стручне спреме, без обзира на занимање. Рад у сменама. Кандидати могу да се јаве на број телефона: 063/891-7779. Оглас је отворен
до 30.04.2017. године.

РАДЊА “НИГОС ЕЛЕКТРОНИК”

18000 Ниш, Борислава Николића Серјоже 12
e-mail: danijela.kostic@nigos.rs

Механичар на изради подстаница

за рад у Александрову, на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: механичар грејне технике, возачка дозвола. Телефон за контакт:
062/1423-834. Рок за пријаву: 31.05.2017. године.

РАДЊА “КРСТИЋ ДВА”
18204 Горњи Матејевац

Ауто-механичар

пробни рад 1 месец

Београд, Земун, Николе Демоње 42
e-mail: info.dpers@gmail.com

УСЛОВИ: ауто-механичар, радно искуство на пословима ауто-механичара 12
месеци. Телефон за контакт: 069/1719-722. Рок за пријаву: 15 дана.

Пословни секретар

Посао се не чека,
посао се тражи

место рада Суботица

УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије, француски
језик - виши ниво. Кандидати могу да пошаљу своју радну биографију на наведену и-мејл адресу. Оглас је отворен до 02.05.2017. године.
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Трговина и услуге

„IVLAJN“ DOO0

ЗОО “ЦЕНТАР ПЛУС”

15225 Владимирци, Светог Саве бб
тел. 015/514-108
e-mail: ivlajn.milka@gmail.com

21410 Футог, Цара Лазара 37
тел. 061/2998-222

Радник

2 извршиоца

УСЛОВИ: Потребно радно искуство. Контакт особа Маринко Ивановић, телефони 015/514-108, 060/486-02-01.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - ветеринарски техничар или продавац; III
степен стручне спреме - продавац; пожељно радно искуство; рад у сменама.
Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву: до 03.05.2017.

за рад на машини за бризгање пластике

„ТИПОГРАФИК ПЛУС“ Д.О.О.

Продавац

ZTUR “INDEX VANESSA”

11080 Земун, Војни пут II 196ф
тел. 011/3149-501
e-mail: office@tipoplus.rs

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 107
тел. 069/700-666

Графички радник

Израда и продаја индекс сендвича, пецива

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме графичке струке. Кандидати могу да
се пријаве на број телефона 011/3149-501 или могу своје пријаве слати путем
и-мејла: office@tipoplus.rs, у року од 30 дана од дана објављивања конкурса.

УСЛОВИ: IV, III, II степен стручне спреме - припремач пица и I степен стручне спреме. Рад у сменама. Јављање кандидата на наведени телефон. Рок за
пријаву: до 03.05.2017.

ИГРАОНИЦА „БАШ-ЧЕЛИК“

“AMIGOS CHICKEN WINGS” ДОО

5 извршилаца

11000 Београд, Беранска 26г
тел. 065/370-3323

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

2 извршиоца

21000 Нови Сад, Максима Горког 18
тел. 066/9354-499, 061/1985-492
e-mail: janbofrenky@gmail.com

Радник у кухињи

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа, смер медицинска сестра
- васпитач, без обзира на радно искуство.

пробни рад 1 месец
2 извршиоца

Професор енглеског језика

УСЛОВИ: IV, III, II степен стручне спреме - роштиљџија; I степен стручне спреме. Рад у сменама. Јављање кандидата на наведени телефон. Рок за пријаву:
до 03.05.2017.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор енглеског језика.

Професор немачког језика
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор немачког језика.
ОСТАЛО: Кандидати пријаве могу послати на e-mail: nnbjelanovic@gmail.com
или да се јаве на телефон 065/370-3323. Конкурс је отворен 30 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”.

DOO “MV FORTUNE”

18000 Ниш, Николе Узуновића 69
e-mail: nikolamikic19@gmail.com

Конобар/шанкер

пробни рад 1 месец
11 извршилаца
УСЛОВИ: врста и степен стручне спреме у било ком занимању; радно искуство
на траженим пословима: 3 месеца. Телефон за контакт: 061/7236-775.

Припрема и продаја хране
пробни рад 1 месец
9 извршилаца

УСЛОВИ: врста и степен стручне спреме у било ком занимању. Телефон за контакт: 061/7236-775.

Пица-мајстор

пробни рад 1 месец
4 извршиоца
УСЛОВИ: врста и степен стручне спреме у било ком занимању. Телефон за контакт: 061/7236-775.

MASSAGRAR

21000 Нови Сад, Кисачка 15
тел. 064/8236-705, 021/3100-314
e-mail: info@massagrar.com

Књиговођа

пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - економиста за општу економију, банкарство и финансије или дипломирани економиста; VI/2 степен стручне спреме
- економиста или VI/1 степен стручне спреме - економиста за финансије, рачуноводство и банкарство. Јављање кандидата на горенаведени мејл и телефон.
Рок за пријаву: до 04.05.2017.

Бесплатна публикација о запошљавању

ПР ФРИЗЕРСКИ СТУДИО
“MADEMOISELLE I”

21000 Нови Сад, Народног фронта 47
тел. 062/439-147
e-mail: ivanaivanovic@yahoo.com

Фризер
УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме - фризер за жене или II степен стручне
спреме; пожељно радно искуство. Јављање кандидата на телефон 062/439-147.
Рок за пријаву: до 09.05.2017.

“МОНИТОРИНГ СИСТЕМ” ДОО
21000 Нови Сад, Темеринска 3
тел. 021/2100-471, 060/8774-207
e-mail: fomonitorin@ns.rs

Службеник обезбеђења
20 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, заштитар имовине - портир; возачка
дозвола Б категорије; енглески језик - почетни ниво. Јављање кандидата на
наведене телефоне. Рок за пријаву до 16.05.2017.

„МАЕСТРО СОКО“ ДОО

18230 Сокобања, Светог Саве 4
тел. 063/231-751

Фризер
УСЛОВИ: средња стручна спрема, занимање мушки, женски или мушко - женски
фризер - приправник; пробни рад 6 месеци, пожељно знање рада на рачунару. Обезбеђен превоз и смештај. Рок за пријаву на оглас је 30 дана од дана
објављивања. Пријаве слати на и-мејл: jateksbgd@gmail.com или се јавити на
телефон: 063/231-751.

www.nsz.gov.rs
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„РБ ГЛОБАЛ“ ДОО УЖИЦЕ

31000 Ужице, Димитрија Туцовића 40
тел. 031/516-751, 064/164-8416, 064/8255330
www.StaraSokolova.com

Достављач

место рада у Београду, пробни рад 6 месеци
Опис послова: обилазак малопродајних објеката и праћење примене малопродајних и visual merchandising правила; позиционирање робе; праћење продаје,
залиха и старање о снабдевености; праћење стања на терену, прикупљање
информација од значаја за продају (заступљеност, конкуренција, могућности);
успостављање и неговање добрих односа са купцима, проширивање кругова сарадника; учешће у промотивним активностима; подношење редовних
извештаја менаџменту, пратећи административни послови; отпремање, превоз
и достава робе; набавка/допрема материјала, резервних делова, ситног инвентара и сл; помоћни послови дистрибуције робе (припрема робе за утовар, утовар, превоз и истовар робе) и други помоћни послови, као и други послови
датог делокруга.
УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема, возачка дозвола Б категорије,
активан возач, знање рада на рачунару (Ms Office, интернет), пожељно знање
енглеског језика. Место боравка Београд. Предвиђена је претходна провера
радних способности. Биће контактирани кандидати који уђу у ужи избор. Пријаве, CV са фотографијом и диплому/доказ о стручној спреми послати електронским путем, закључно са 28.04.2017. године, на e-mail: posao@starasokolova.com.

„TOKRAM COMPANY“ ДОО ВРШАЦ
Точилац горива

на одређено време 12 месеци
10 извршилаца
Опис посла: услуживање купаца, 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 одредаба закона, Правилника о раду и других аката послодавца, процедура и упутстава, незлоупотребљавање права на одсуство због привремене спречености за рад, пристојно
понашање на раду, коректан однос према странкама, пословним партнерима и
другим запосленим код послодавца, давање предлога за оптимизацију и унапређење пословања, чување пословне тајне.
УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису пресудни. Обезбеђен смештај;
рад у сменама, ноћни рад; послодавац организује обуку за дато радно место;
прецизност и одговорност у раду са новцем, неопходно је да кандидати буду
спремни на тимски рад, вредни, одговорни, комуникативни, спремни да уче и
напредују. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати треба да се
јаве надлежном саветнику за запошљавање ради пријављивања за групни разговор са послодавцем.

„TOKRAM COMPANY“ ДОО 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,
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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 и радно искуство нису пресудни. Обезбеђен је смештај;
рад у сменама; послодавац организује обуку за рад на каси; прецизност и одговорност запослених лица у раду са новцем; спремност на тимски рад; да су
кандидати вредни, одговорни, комуникативни, спремни да уче и напредују.
Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати треба да се јаве надлежном саветнику за запошљавање ради пријављивања за групни разговор са
послодавцем.

Mедицина
ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ

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

Доктор медицине

на одређено време због повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: медицински факултет, VII степен стручне спреме, положен стручни испит. Kандидати 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, на горенаведеној адреси, сваког радног дана од 07.00 до 14.00
часова у затвореној коверти или послати препоручено поштом на адресу ДЗ
Бујановац, 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.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„Др ДРАГИША МИШОВИЋ - ДЕДИЊЕ”
Београд, Хероја Милана Тепића 1

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора може бити именовано лице које поред општих услова прописаних законом, испуњава и следеће услове: 1) завршен медицински
факултет; специјализација из гране медицине у области здравствене заштите
из које КБЦ обавља делатност; звање доктора медицинских наука; најмање
пет година радног стажа у области здравствене заштите по положеном специјалистичком испиту; или 2) завршен правни или економски факултет; звање
доктора правних или економских наука; завршена едукација из области здравственог менаџмента; најмање пет година рада у области здравствене заштите.
Документација: пријава на конкурс, диплома (доказ о стручној спреми), доказ
о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента (за кандидате под
2), фотокопија радне књижице, уверење о стеченом звању доктора наука, уверење о положеном специјалистичком испиту (за кандидате под 1), радна биографија, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско
уверење, уверење да кандидат није осуђиван. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на горенаведену адресу, са
назнаком „За конкурс”.

“ЈЕЛА” ДОМ
УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

11000 Београд - Звездара, Михаила Булгакова 38
тел. 011/7423-663

Медицинска сестра - техничар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа; радно искуство небитно; положен стручни испит.

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

Mедицина

Неговатељица

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме; радно искуство небитно.
ОСТАЛО: За кандидате из унутрашњости обезбеђен је смештај. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Кандидати се на
конкурс пријављују путем телефона: 011/7423-663, лице за контакт Милица
Биоленчек.

АПОТЕКА СЕНТА

24400 Сента, Танчић Михаља 2/а
тел. 024/4150-219
e-mail: office@apotekasenta.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршен медицински, стоматолошки факултет
или фармацеутски факултет и најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите; да има завршен правни факултет, са завршеном едукацијом из
области здравственог менаџмента и најмање 5 година радног стажа у области
здравствене заштите; да има завршен економски факултет са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента и најмање 5 година радног стажа
у области здравствене заштите.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана. Рок почиње да тече
наредног дана од дана када је конкурс објављен. Пријава на конкурс садржи:
име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и
одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке
о посебним областима знања. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
извод из матичне књиге рођених, диплома о стручној спреми, исправе којима
се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се
види на којим је пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство). Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која
је оверена од стране јавног бележника. Пријаве на конкурс се подносе на горенаведену адресу, са назнаком „За јавни конкурс - именовање директора Апотеке
Сента”. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је Каталин Ранков,
телефони: 064/8725623 и 024/4150287. Неотворене поднете пријаве достављају
се УО Апотеке Сента у року од три дана од дана истека рока за достављање конкурсних пријава, на разматрање и поступање. Неблаговремене, неразумљиве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, УО Апотеке Сента одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба. Оглас се објављује у
публикацији “Послови” и на званичној интернет страници Апотеке Сента: http://
www.apotekasenta.rs/.

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Стишка бб

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има завршен медицински или стоматолошки факултет,
положен стручни испит и најмање пет година радног стажа у области примарне
здравствене заштите или да има завршен медицински факултет и специјализацију из опште медицине, гинекологије и акушерства или педијатрије и најмање
пет година радног стажа у области здравствене заштите, или да има завршен
стоматолошки факултет и специјализацију из дечје и превентивне стоматологије
или опште стоматологије и најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите, или да има завршен правни или економски факултет и завршену едукацију из области здравственог менаџмента и најмање пет година радног
стажа у области здравствене заштите.Уз пријаву на конкурс кандидати подносе
следећа документа, у оригиналу или оверене фотокопије: диплому о завршеном
факултету; уверење о положеном стручном испиту (подносе само кандидати који
су завршили медицински или стоматолошки факултет); уверење о положеном
специјалистичком испиту (подносе само кандидати који имају и завршену специјализацију); доказ о завршеној едукацији из здравственог менаџмента (подносе
само кандидати који су завршили правни или економски факултет); потврду о
дужини радног стажа у здравственој заштити; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (не старији од шест месеци); уверење надлежне полицијске управе и суда да се против
кандидата не води кривични поступак као и да није осуђиван за дела која га чине
недостојним за обављање послова директора (не старије од шест месеци). Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
Националне службе за запошљавање. Пријаве са кратком биографијом и доказима о испуњености услова кандидати достављају на горенаведену адресу, са
назнаком “Пријава на конкурс за именовање директора Дома здравља”.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Виша или средња медицинска сестра - техничар
на одређено време ради замене привремено одсутног
запосленог
3 извршиоца

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

УСЛОВИ: виша медицинска школа, висока здравствена школа струковних
студија или средња медицинска школа, положен стручни испит. Пријаве са
кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност услова конкурса предају се преко
писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 3) на наведеној адреси, са назнаком за које радно место се подноси пријава. Одлука о избору ће бити објављена
на огласној табли ДЗ поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично
обавештен телефонским путем.

Медицинска сестра

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА”

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32
на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене, до њеног повратка на рад, за рад на пословима
тимске сестре у Одељењу за здравствену заштиту деце
школског узраста
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба
да испуњавају и посебне услове: да имају завршену средњу медицинску школу
педијатријског или општег смера - IV степен стручне спреме, положен стручни
испит и да поседују лиценцу за рад или решења о упису у комору. Кандидати
достављају: пријаву у којој наводе за које радно место се пријављују; кратку
биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у комору;
изјаву да су здравствено способни за послове за које подносе пријаву и да се
против њих не води кривични поступак; фотокопију извода из матичне књиге
рођених. Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему. Изабрани кандидат пре
заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се заснива радни однос и уверење
да се против њега 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 на оглас подносе се у року од 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на горенаведену адресу.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

24420 Кањижа, Народни парк бб

Рецепционер

за потребе Одељења за управљање смештајним
капацитетима, на одређено време, замена привремено
одсутног запосленог
УСЛОВИ: средња стручна спрема, IV степен туристичког или економског смера, туристички техничар или економски техничар; познавање српског, мађарског и једног страног језика; познавање рада на рачунару и рада са фискалном
касом; положен приправнички испит. Потребно је доставити: пријаву на оглас
са кратком биографијом и оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
одговарајућег профила. Достављање и пријем пријава се врши најкасније до
12.00 сати последњег дана истека рока за пријављивање. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом
доставити на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у
радни однос за послове рецепционера”.

Средњи физиотерапеут

за потребе Медицинског сектора, Одељење за физикалну
медицину и рехабилитацију, на одређено време, замена
привремено одсутног запосленог
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинског смера, физиотерапеутски техничар; положен приправнички испит. Потребно је доставити: пријаву на оглас
са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве са документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове средњег физиотерапеута”.
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ЗУ АПОТЕКА
„КОД СУНЧАНОГ САТА“
Панчево, Николе Тесле 3

Дипломирани фармацеут
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут. Послодавац је заинтересован и за ангажовање приправника, односно не инсистира на радном искуству. Рад у сменама, дужина радног времена 7,5 сати. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје радне биографије да доставе путем поште, на и-мејл адресу:
bojanacurcin@yahoo.com или да се јаве на број телефона: 069/561-5650, лице за
контакт Бојана Живковић Ћурчин.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Медицинска сестра - техничар

за рад у Пријемно-ургентној служби, на одређено време
ради замене привремено одсутне запослене, због дужег
боловања, до повратка запослене
Опис послова: прима болеснике и одводи у пријемну амбуланту; асистира лекару приликом прегледа; даје потребну терапију и ради ЕКГ; припрема материјал
и прибор за рад и исти стерилише; врши превоз болесника на одељење; води
потребну документацију; по потреби врши санитарну обраду болесника; остало
по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да има
и завршену средњу медицинску школу - општи смер (IV степен) и положен
стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се
пријављујете, треба доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи
(IV степен) - општи смер; оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не
старија од шест месеци). Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе
и оверену фотокопију лиценце.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Пријаву са документацијом доставити на горенаведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а
тел. 2667-755

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа, општи или педијатријски смер,
положен стручни испит, лиценца за рад. Кандидати су обавезни да доставе
писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе оверене
фотокопије: дипломе о завршеној школи, извода из матичне књиге рођених,
уверења о држављанству, потврде да се против лица не води судски поступак,
уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са потребном документацијом
достављају се на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а - Правна служба. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”.

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

Правник

на одређено време по основу замене, до повратка радника
са боловања
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, 1 година радног искуства на одговарајућим
пословима; познавање рада на рачунару; познавање једног светског језика.
Предност ће имати кандидати са претходним искуством на пословима јавних
набавки. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе, фотокопију радне књижице или другог доказа
о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда
послодавца и сл.), доказ о искуству на пословима јавних набавки. Кандидати
који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду,
додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.).
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Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се примају.
Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу клинике, са назнаком
“Пријава на конкурс за пријем правника на одређено време - 1 извршилац”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - техничар са положеним стручним испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен
препис/фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи; оверен
препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту; потврду Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ о радном
искуству у струци на пословима пружања здравствене заштите након положеног стручног испита (фотокопија радне књижице или потврда послодавца);
биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве доставити лично или
поштом на горенаведену адресу, са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА
“СВЕТИ ЛУКА”

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

Медицинска сестра - техничар, општи смер

за рад на Одељењу за пнеумофтизиологију, на одређено
време до повратка запослене са боловања
УСЛОВИ: положен стручни испит. Као доказе о испуњености услова кандидати
су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне
спреме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу
или решење о упису у комору. Ако кандидат поседује радно искуство, потребно
је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.

Виша медицинска сестра - техничар

за рад у ОЈ Анестезија са реаниматологијом, на одређено
време до повратка привремено одсутног запосленог
УСЛОВИ: општи смер, положен стручни испит. Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом,
бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном VI
степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, лиценцу или решење о упису у комору. Ако кандидат поседује радно
искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови”. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, писарници ОБ „Свети Лука“ или путем поште на горенаведену адресу, уз
напомену “Пријава на оглас”, са навођењем радног места за које се конкурише.
Уколико кандидат има и-мејл адресу, потребно је да исту назначи ради обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. За ближе информације можете се обратити на телефон:
026/240-725.

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

Медицинска сестра - техничар

за потребе Службе за анестезију и реаниматологију,
на одређено време до повратка стално запослене са
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа; положен
стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту.

Дипломирани економиста

за потребе Службе за економско-финансијске послове, на
одређено време од 3 месеца

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

Mедицина
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен економски факултет. Приликом
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на
оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила.
ОСТАЛО: 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).

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

пријем у радни однос на неодређено време, пре склапања уговора о раду биће
дужан да достави: оверене копије доказа о испуњености услова, као и доказ о
започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б; извештај о извршеном
претходном лекарском прегледу за рад под отежаним условима; уверења да се
против њега не води истрага или кривични поступак (уверење издаје надлежни
суд); фотокопију уверења полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 6 месеци; фотокопију одјаве на претходно осигурање - М образац.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД

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

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Оглас објављен 15.03.2017. године у публикацији “Послови”
поништава се за радно место: виши лабораторијски техничар за
потребе Одељења за снабдевање крвљу и крвним продуктима, на
одређено време до повратка запослене са породиљског, односно
породиљског боловања и боловања ради неге детета. У осталом
делу оглас остаје непромењен.

на Одељењу за радиолошку дијагностику у Служби
за дијагностику и заједничке медицинске послове, на
одређено време до повратка запослене са боловања дужег
од 30 дана, пробни рад 3 месеца

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА
ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ У БЕОГРАДУ
Београд 11000, Булевар Франше Д’Епереа 5

Доктор медицине

за рад у Служби за хитну медицинску помоћ
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора да
испуњава и посебне услове: висока стручна спрема, медицински факултет;
положен стручни испит за звање доктора медицине; дозвола за рад - лиценца
издата од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или решење
о упису у комору (ако кандидат није у радном односу). Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; фотокопију извода из матичне књиге
рођених; фотокопију уверења о држављанству; фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију лиценце издате од стране надлежног органа (ако је кандидат
из радног односа) фотокопију решења о упису у комору (ако кандидат није у
радном односу). Пријаве на оглас послати препоручено поштом, са назнаком
„За јавни оглас“ и навођењем радног места на које конкурише. Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење
пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Градског завода за хитну
медицинску помоћ у Београду. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Кандидат који буде изабран за пријем у
радни однос на неодређено време пре склапања уговора о раду биће дужан да
достави: оверене копије доказа о испуњености услова, као и доказ о започетој
или извршеној имунизацији на хепатитис Б; извештај о извршеном претходном
лекарском прегледу за рад под отежаним условима; уверења да се против њега
не води истрага или кривични поступак (уверење издаје надлежни суд); фотокопију уверења полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на
безусловну казну затвора од 6 месеци; фотокопију одјаве на претходно осигурање - М образац и радну књижицу.

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА
ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ У БЕОГРАДУ
Београд 11000, Булевар Франше Д’Епереа 5

Возач

за рад у Служби за хитну медицинску помоћ
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора да
испуњава и посебне услове: III/V степен стручне спреме, возач моторног возила, возачка дозвола Б категорије, 1 година радног искуства на пословима возача. Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на
оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; фотокопију извода
из матичне књиге рођених, фотокопију уверења о држављанству, фотокопију
дипломе о завршеној школи, фотокопију возачке дозволе, потврду о радном
искуству на пословима возача. Пријаве на оглас послати препоручено поштом,
са назнаком „За јавни оглас“ и навођењем радног места на које конкурише. Рок
за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Одлука
о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Градског завода
за хитну медицинску помоћ у Београду. Кандидати који не буду изабрани могу
захтевати повраћај конкурсне документације. Кандидат који буде изабран за

Бесплатна публикација о запошљавању

Виши радиолошки техничар

Опис посла: асистира лекару и врши медицинско-техничке процедуре по налогу
лекара; припрема апаратуру и материјал потребан за снимање; даје упутства
пацијенту о припреми за снимање и о понашању приликом снимања; поставља
пацијента у положај пожељан за снимање; снима пацијента, развија филм и
процењује квалитете снимка; примењује одговарајуће мере заштите пацијента, заштите особља и простора и прати нежељена дејстава зрачења; спроводи
активности стручног усавршавања у области радиолошке технике; учествује у
практичном оспособљавању приправника и млађих кадрова; води прописане
евиденције и документацију; одговара за средства којима рукује, за уредност,
тачност и за квалитет послова из делокруга свога рада; ради и друге послове из
домена своје струке по налогу главног техничара и надлежног лекара; послове
обавља у оквиру сменског рада, а по потреби у дежурству и приправности; за
свој рад одговоран је главном РТГ техничару и начелнику одељења.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом,
као и следеће посебне услове: основне студије у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или струковне студије првог степена (основне струковне студије) по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; положен
стручни испит; лиценца за рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа документа: диплома о завршеним основним или струковним студијама првог степена (наведено у посебним условима); уверење о положеном стручном испиту;
здравствена способност за рад у радиологији; познавање рада на рачунару (MS
Office); дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису у именик коморе; уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда) не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван (уверење из полицијске управе) не старије од 6 месеци; кратка биографија
(Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, и-мејл адресом. Пријавом
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско
уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију
личне карте. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања,
додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се предају
у затвореној коверти, лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком
“Пријава на оглас за пријем једног вишег радиолошког техничара на Одељењу
за радиолошку дијагностику до повратка запослене са боловања”.

ЦЕНТАР „ЖИВЕТИ УСПРАВНО“
21000 Нови Сад, Исе Бајића 6
тел. 064/9512-946
e-mail: marijaobrovacki9@gmail.com

Стручни сарадник - персонални асистент
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - дефектолог/мастер дефектолог или
дипломирани дефектолог или дипломирани социолог или дипломирани психолог или VI/2 степен стручне спреме - дефектолог; возачка дозвола Б категорије; енглески језик - средњи ниво. Јављање кандидата путем телефона. Рок
за пријаву: до 05.05.2017.

www.nsz.gov.rs
19.04.2017. | Број 722 |

17

Mедицина / Пољопривреда и ветерина / Грађевинарство и индустрија

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ПОЖАРЕВАЦ“

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

Фармацеутски техничар

за рад у апотеци „Петровац 1“ у Петровцу на Млави
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - фармацеутски смер, средња
стручна спрема (IV степен); положен стручни испит за самостално обављање
послова фармацеутског техничара. Документација коју кандидат треба да
приложи: потписана пријава на оглас са бројем контакт телефона и адресом, кратка биографија, фотокопија дипломе тражене средње школе (оверена фотокопија), потврда о положеном стручном испиту (оверена фотокопија), извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме).
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних информација. Одлука о избору ће бити објављена
на огласној табли ЗУ Апотека „Пожаревац“, у просторијама рачуноводства,
Улица Моше Пијаде 4, Пожаревац, као и на сајту ЗУ Апотека „Пожаревац“:
www.apotekapozarevac.co.rs. Изабрани кандидат ће бити лично обавештен
телефонским путем. Особа за контакт Иван Лазаревић, телефон 012/523-127.
Пријаву са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА СЕЧАЊ

Сечањ, Партизански пут бб
e-mail: office@domzdravljasecanj.rs

Дипломирани фармацеут
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, радно искуство није битно; лиценца за фармацеуте, основна информатичка обука. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје радне биографије да доставе на наведени и-мејл.

Пољопривреда и ветерина
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша 36

Ветеринар
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 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.

АД ПД “КАМЕНДИН” СИРИГ
21214 Сириг, Камендин бб
e-mail: prodaja@dinamika.co.rs

Технолог биљне производње
на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - технолог пољопривредних мелиорација
или ратарски технолог или дипломирани пољопривредни инжењер за производњу биља или дипломирани инжењер пољопривреде; возачка дозвола
Б категорије; обезбеђена исхрана. Слање пријава поштом или мејлом. Рок за
пријаву: до 25.04.2017.

Национална служба
за запошљавање
18

| Број 722 | 19.04.2017.

Грађевинарство и индустрија
ДРВАРА „БАЈНАТКА“

24000 Суботица, Ивана Антуновића 64
тел. 024/554-879
e-mail: mirelasisic@mts.rs

Физички радник у дрвари
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Кандидати могу да пошаљу радне биографије на и-мејл: mirelasisic@mts.rs, да се јаве на наведени број телефона или
да дођу лично на наведену адресу, радним данима од 8 до 16 часова. Оглас је
отворен до 10.05.2017.

„ORION WORLD“
ДОО КРАГУЈЕВАЦ

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

Програмер на CNC машинама
на одређено време 2 године
2 извршиоца

Опис посла: писање адекватних програма у складу са цртежима купца.
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, машинске струке (оператер на CNC
машинама); обавезно радно искуство у траженом занимању минимум 2 године.

Оператер на CNC машинама
на одређено време 2 године
2 извршиоца

Опис посла: израда делова по цртежима.
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, машинске струке (оператер на CNC
машинама); обавезно радно искуство у траженом занимању минимум 2 године.
ОСТАЛО: Обезбеђен смештај, пробни рад 3 месеца. Трајање конкурса: до
24.04.2017. године. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу поштом, мејлом,
или да се јаве на телефон послодавца. Лице за контакт: Марина Костић.

„МУЛТИТЕСТ“ Д.О.О.

21220 Бечеј, Тополски пут 65
тел. 065/2054-160, 065/3054-160
e-mail: info@multi-test.rs

Административни радник
Опис посла: администрација; помоћ асистенту набавке у обављању свакодневних задатака; помоћ у припреми документације за књиговођу; помоћ у припреми излазних фактура.
УСЛОВИ: средња стручна спрема или више/високо образовање; комуникативност; познавање енглеског и мађарског језика је обавезно; пробни рад 3 месеца;
познавање Office пакета; способност за решавање проблема као и за рад под
притиском; тимски дух. Нудимо: стално заполење и рад у добром и младом тиму.

ЦНЦ глодач

на одређено време
Опис посла: Програмирање HURCO, HAAS, LENZ глодалице, израда делова по
цртежима.
УСЛОВИ: комуникативност; познавање енглеског језика је предност; читање и
разумевање радионичких цртежа са акцентом на толеранције и квалитете обраде; познавање врсте и начина употребе мерне опреме; одређивање режима
рада; познавање алата новије генерације (бургије, глодала, урезници и сл.);
дневно одржавање машине; познавање техничких цртежа; способност за решавање проблема као и за рад под притиском; тимски дух; поседовање технолошке културе; познавање управљачких јединица ULTIMAX 3. Рад у сменама;
пробни рад 3 месеца.
Рок за пријаву до 10.05.2017.

Машински инжењер
3 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има вишу школу или факултет; пробни рад 6 месеци; да
познаје 3Д програме (Catia, AutoCAD, Solid Works, Inventor, итд.); добро познавање рада на рачунару (Office пакет). Пожељно је да кандидат буде тимски
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играч, да је комуникативан и одговоран. Нудимо: добре услове рада у тиму са
одличним међуљудским односима; рад са најсавременијим софтверским и хардверским алатима; разноврстан и динамичан посао; сталан посао после задовољавајућег пробног рада. Пријаве слати на горенаведени мејл. Рок за пријаву
до 02.05.2017.

ОСТАЛО: Обезбеђен смештај, теренски рад, рад ван просторија послодавца.
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на горенаведене бројеве телефона, лица за контакт: Мирослав Балашевић, Душан Стајковић.

ГЕОДЕТСКИ БИРО „ГЕОМЕТАР“

17500 Врање, Боре Станковића 19
e-mail: pzp.vranje@tracebg.com

21203 Ветерник, Солунског фронта 8
тел. 065/4094-000
e-mail: gbgeometar@gmail.com

Геодетски послови

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер геодезије или мастер инжењер геодезије; VI/2 степен стручне спреме, инжењер геодезије или
IV степен стручне спреме, геометар; возачка дозвола Б категорије; теренски
рад. Јављање кандидата на горенаведени мејл и телефон. Рок за пријаву: до
09.05.2017.

ДОО “ДИЈАГОНАЛА”

21000 Нови Сад, Радничка 28
тел. 021/450-900
e-mail: ines@dijagonala.com

„TRACE PZP“ VRANЈE DOO
Руководилац радионице

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, VII степен стручне спреме, теренски рад Врање, Лесковац, рад на рачунару, возачка дозвола Б категорије, радно
искуство 12 месеци.

Технички руководилац

на одређено време 3 месеца
5 извршилаца
УСЛОВИ: грађевински техничар, смер нискоградња, IV степен стручне спреме,
теренски рад Врање, Лесковац, рад на рачунару, возачка дозвола Б категорије,
радно искуство 12 месеци.

Технички руководилац

Армирач

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме - армирач, II и I степен стручне спреме.

УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер, VII степен стручне спреме,
теренски рад Врање, Лесковац, рад на рачунару, возачка дозвола Б категорије,
радно искуство 12 месеци, област нискоградње.

на одређено време 3 месеца
3 извршиоца

Тесар

на одређено време 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме - тесар, II и I степен стручне спреме.

Зидар

на одређено време 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме - зидар, II и I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: возачка дозвола Б категорије. Јављање кандидата на горенаведени
телефон. Рок за пријаву: до 26.04.2017.

БОГДАН ЂУРИЋ ПР „ЂУРИЋ ГРАДЊА“
21203 Ветерник, Драгослава Срејовића 56
тел. 064/6156-711
e-mail: snjezanaespek@gmail.com

Грађевински техничар

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - грађевински техничар; возачка дозвола
Б категорије. Јављање кандидата на телефон: 064/6156-711. Рок за пријаву:
до 09.05.2017.

„БАЛАШ“ ДОО КУПУЗИШТЕ

Купузиште - Кладово, Дунавска 55
тел. 063/416-928, 063/7761-930, 019/815 009
(звати до 16 часова)
e-mail: balasdoo@gmail.com

Руковалац грађевинским машинама
на одређено време 6 месеци
4 извршиоца

Опис посла: рад на стоваришту и градилишту са багером и утоваривачем.
УСЛОВИ: образовање није битно; радно искуство обавезно у траженом занимању минимум 6 месеци; сертификат или уверење за руковаоца грађевинским
машинама.

Возач кипер камиона

на одређено време 6 месеци
2 извршиоца

Геометар

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: геодетски техничар, геометар, IV степен стручне спреме, теренски рад
Врање, Лесковац, рад на рачунару, волзачка дозвола Б категорије, енглески
језик средњи ниво, радно искуство 12 месеци.

Руководилац транспорта

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: дипломирани инжењер саобраћаја, VII степен стручне спреме, место
рада Врање, рад на рачунару - основно знање, возачка дозвола Б категорије,
енглески језик - средњи ниво, радно искуство 12 месеци.
ОСТАЛО: Рок за пријаву на оглас: до 10.05.2017. године.

ПД “БАЛКАН” ДОО НИШ

18000 Ниш, Хајдук Вељкова 35А

Ауто-електричар

на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: ауто-електричар; возачка дозвола Б категорије; радно искуство на
пословима ауто-електричара 5 година.

Ауто-механичар

на одређено време
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механичар; радно искуство 2 године;
возачка дозвола Б категорије.

Бравар монтер

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

Електро и аутогени заваривач

за рад у Нишу, Обреновцу и Лазаревцу, на одређено време
до 6 месеци
10 извршилаца

Опис посла: послови возача кипер камиона.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електрозаваривач; аутогени заваривач;
радно искуство 3 године; пожељно поседовање важећег атеста за заваривање;
возачка дозвола Б категорије.

УСЛОВИ: образовање није битно; обавезно радно искуство возача камиона
минимум 12 месеци; возачка дозвола Ц категорије.

ОСТАЛО: Контакт са послодавцем лично, на горенаведеној адреси, сваког радног дана од 11 до 15 часова.
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Саобраћај и везе
„РЕБУС ПЛУС“ ДОО БЕОГРАД - ВОЖДОВАЦ
Београд, Друге српске армије 3
e-mail: boban.saponjic@rebusplus.co.rs

Возач теретног возила са приколицом

на одређено време, место рада: Београд, Ваљево, Сремска
Митровица, Рума, Инђија, Стара Пазова
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: до 01.05.2017.
године. Разговор са послодавцем могућ је сваког радног дана, од 8.00 до 15.00
часова, на адреси: Београд - Звездара, 29. новембар 1. Такође, кандидати могу
своје радне биографије да доставе путем поште, мејлом или да се јаве на број
телефона: 060/7679-022, лице за контакт Бобан Шапоњић.

„ЈУГОПРЕВОЗ“ - ВЕЛИКА ПЛАНА ДОО
Велика Плана, Алексе Шантића 2
e-mail: pravnik@jugoprevoz.rs

Дипломирани правник на техничком прегледу
УСЛОВИ: основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook);
енглески језик почетни ниво.

Контролор техничког прегледа возила
2 извршиоца

УСЛОВИ: возачка дозвола Б, Ц, Д, Е категорије, III степен стручне спреме - аутомеханичар, IV степен стручне спреме - машински техничар конструтор, V степен
стручне спреме - ауто-механичар за путничка возила - специјалиста, IV степен
стручне спреме - техничар друмског саобраћаја.
ОСТАЛО: Слање пријава поштом или мејлом, контакт особа Мирјана Милићевић.

ПТУ “АУТО - РИНГ”

31210 Пожега, 4. јула бб
e-mail: autoring1@gmail.com

Возач таксија

на одређено време до 12 месеци
5 извршилаца
УСЛОВИ: завршена основна или средња школа, од I до IV степена стручне
спреме, возачка дозвола Б категорије. Јављање кандидата на број телефона:
064/6103-788. Рок за пријаву на конкурс је 30 дана.

Култура и информисање
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПАНЧЕВА

26000 Панчево, Војводе Живојина Мишића 4

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које, поред општих услова
прописаних законом, испуњава и следеће услове: да има високо образовање,
да има најмање пет година радног искуства у струци, да поднесе програм рада
Културног центра Управном одбору, да нема законских сметњи за његово именовање. Приликом пријаве на конкурс, кандидати подносе: предлог програма
рада и развоја Културног центра Панчева за мандатни период од четири године; биографију која мора да садржи елементе који доказују релевантну стручност и резултате претходног рада, са кратким прегледом остварених резултата у раду; оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој
стручној спреми; доказ о радном искуству у струци - оверену фотокопију радне
књижице или другу потврду о радном искуству; уверење о држављанству и
извод из матичне књиге рођених (оригинали или оверене фотокопије); уверење суда о некажњавању, односно да против кандидата није покренута истрага нити да је подигнута оптужница (не старије од 6 месеци). Благовременом
пријавом на конкурс сматраће се она пријава која пристигне Културном центру
препорученом пошиљком или лично закључно са 19. априлом 2017. године, до
12 часова. Пријава на конкурс, са доказима, подноси се на горенаведену адресу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. УО Културног центра
Панчева ће у року од 30 дана од дана завршетка конкурса извршити избор
кандидата, о чему ће сачинити извештај, који ће са предлогом за именовање
директора доставити Скупштини града Панчева.
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НАРОДНА БИБЛИОТЕКА МАЈДАНПЕК
19250 Мајданпек, 28. марта 21
тел. 030/582-160
e-mail: bibliotekampek@gmail.com

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: држављанство Републике Србије, општа здравствена способност,
висока стручна спрема - VII степен, најмање три године радног искуства у култури, поседовање организаторских способности. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи (у оригиналу или оверене фотокопије): уверење о
држављанству (не старије од шест месеци), уверење о општој здравственој
способности (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених, уверења или дипломе о стеченој високој стручној спреми - VII степен, уверење о
радном искуству у култури (које издаје установа културе у којој је стечено то
искуство) и програм рада и развоја Народне библиотеке Мајданпек. УО библиотеке утврдиће поседовање организаторских способности кандидата. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
“Послови”. Пријаву на конкурс кандидат подноси Народној библиотеци Мајданпек, непосредно или препорученом поштом на адресу библиотеке. Неблаговремене, 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 достављања закључка. Жалба
не задржава извршење закључка. Управни одбор библиотеке обавља разговор
са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана од дана
завршетка конкурса доставља Скупштини општине Мајданпек образложени
предлог кандидата. Пре достављања предлога Скупштини општине Мајданпек,
Управни одбор библиотеке прибавља сагласност Народне библиотеке Бор.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
„ВУК КАРАЏИЋ“

38220 Косовска Митровица, Ослобођења 9

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које испуњава следеће
услове: да има високу стручну спрему (одговарајуће високо образовање на студијама другог степена, дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије или високо образовање
на основним студијама у трајању од четири године); положен стручни библиотекарски испит; пет година радног искуства у струци; да се против њега не
води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по
службеној дужности; да је држављанин Републике Србије; да је општездравствено способан.
ОСТАЛО: Конкурсна документација треба да садржи: предлог програма рада и
развоја Библиотеке за период од четири године; оверену копију дипломе или
уверење о стеченој стручној спреми; оверену копију уверења о положеном стручном библиотекарском испиту; оверену копију радне књижице или доказ о радном искуству; биографију која мора да садржи елементе који доказују стручност
из делокруга рада Библиотеке са кратким прегледом резултата у раду; уверење
надлежног органа да се против кандидата не води истрага и да против њега није
подигнута оптужница (не старија од шест месеци) за кривична дела која се гоне
по службеној дужности; уверење о држављанству Републике Србије; извод из
матичне књиге рођених; оверену копију личне карте; доказ о општој здравственој способности - лекарско уверење. Пријаве на конкурс подносе се непосредно
или путем поште Управном одбору Установе Градска библиотека „Вук Караџић“ у
Косовској Митровици, на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс,
не отварати“. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ВУК КАРАЏИЋ”

12220 Велико Градиште, Кнеза Лазара 6
тел. 012/662-208

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему из области друштвено-хуманистичких наука (одговарајуће високо обарзовање на студијама другог степена - мастер; специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије или
високо обарзовање на основним студијама у трајању од најмање четири године);
да има најмање 3 године радног искуства у култури; да поднесе програм рада и развоја Библиотеке Управном одобору; да нема законских сметњи за његово именовање. Конкурсна документација мора да садржи: предлог програма рада и развоја
библиотеке за период од четири године, диплому или уверење о стеченој стручној спреми, радну књижицу, односно други доказе о радном искуству из којих се
може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно
искуство, радну биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним
резултатима, уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води
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истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се
гони по службеној дужности, уверење да кандидат није правноснажно осуђиван,
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), извод
из матичне књиге рођених, очитану личну карту. Наведена документација мора
се поднети у оригиналу или овереној фотокопији. 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 на конкурс са доказима о испуњавању услова подносе
се Народној библиотеци „Вук Караџић” Велико Градиште - Управном одбору, са
назнаком: „За јавни конкурс за избор директора”, на адресу 12220 Велико Градиште,
Кнеза Лазара 6.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 из конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка 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.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
14224 Лајковац
тел. 014/3433-155

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: високо или више образовање друштвеног смера; најмање пет година
радног искуства у култури; да кандидат није кривично гоњен и осуђиван и да се
против њега не води истрага; да је држављанин Републике Србије; да поседује
општу здравствену способност у складу са законом. Докази који се прилажу:
предлог програма рада и развоја установе Градске библиотеке Лајковац за мандатни период од четири године; биографија која садржи резултате предходног
рада, са кратким прегледом остварених резултата у раду; оригинал или оверена
фотокопија дипломе; доказ о радном искуству - оверена фотокопија радне књижице и оверена потврда о радном искуству; уверење о држављанству (не старије од шест месеци) и извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); уверење да кандидат није кривично гоњен или осуђиван и да се
против њега не води истрага; доказ о општој здравственој способности - лекарско уверење (оригинал). Пријава на конкурс са доказима се подноси препорученом пошиљком или лично на горенаведену адресу, са напоменом “Конкурс
за директора - за председника Управног одбора ГБ Лајковац”. Управни одбор
ГБ Лајковац ће у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса извршити
избор кандидата, о чему ће сачинити извештај, који ће са предлогом именовања
директора доставити Скупштини општине Лајковац.

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

Београд, Булевар краља Александра 67

Ванредни професор за Управноправну ужу
научну област, предмет Еколошко право и правна
информатика (вештина)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 став 7 Закона
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, број 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) и чланом 102 Статута Правног факултета Универзитета у
Београду.

Доцент за ужу научну област Правна историја,
предмет Српска правна историја
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 64 став 5 Закона
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, број 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) и чланом 102 Статута Правног факултета Универзитета у
Београду и чланом 39 став 1 измена и допуна Статута Правног факултета Универзитета у Београду 01-број: 618/10 од 28.11.2011. године.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству), подносе се Правном факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

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

Доцент за ужу научну Међународну - правну област
на одређено време од 5 година

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

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

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

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

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 70 и чл. 72 Закона о
високом образовању РС и да имају завршен факултет спорта и физичког васпитања. Потребна документација: молба, биографија - CV, списак објављених
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радова, фотокопије диплома: основне академске студије, мастер (магистарске)
студије, уверење о уписаним докторским студијама, оригинал радови на увид.
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из специјалне едукације
и рехабилитације; да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 64 Закона о
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 44/2010, 99/14), као и Статутом Факултета за избор у звање доцента.

ОСНОВНА ШКОЛА
“АЛЕКСА ШАНТИЋ”

Наставник у звање доцента за ужу научну област
Кривично право

11130 Београд - Калуђерица, Краља Петра Првог 9
тел. 011/341-06-55

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 8 став 2, чланом 59 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/2015, 68/2015 и 62/2016), и то: да има
одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године за наставника школе, педагога или психолога; 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 (уверење прибавља установа);
да има држављанство Републике Србије; да има дозволу за рад - лиценцу за
наставника, психолога или педагога, односно положен стручни испит; да има
завршену обуку и положен испит за директора (изабрани кандидат ће бити у
обавези да у законском року положи испит за директора школе); да има најмање 5 година рада на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег (високог) образовања; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси доказе о испуњености услова за директора, и то: биографске податке, односно радну биографију; оверену копију дипломе о стеченом образовању (не старију од 6 месеци); оверену
копију уверења о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту за наставника, односно стручног сарадника (дозволу за рад); потврду о раду у установи на
пословима образовања и васпитања; доказ о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена копија не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених; лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ о испуњености овог услова подноси
се пре закључења уговора о раду); уверење да се против кандидата не води
судски поступак; остала документа која могу послужити приликом доношења
одлуке о избору. Школа прибавља уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања. Рок за пријављивање кандидата
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са доказима о испуњености
услова достављају се на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 011/314-06-55, 069/844-08-04.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “РАДОЈКА ЛАКИЋ“

11000 Београд, Др Александра Костића 1-7
тел. 011/3619-713
Оглас објављен 01.03.2017. године у публикацији „Послови“
поништава се у целости.

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

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат наука из специјалне едукације
и рехабилитације; да кандидат испуњава услове предвиђене чл. 64 Закона о
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 44/2010, 99/14), као и Статутом Факултета за избор у звање ванредног професора или доцента.

Наставник у звање доцента за ужу научну област
Тифлологија
на одређено време од пет година
2 извршиоца
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на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат правних наука; да кандидат
испуњава услове предвиђене чл. 64 Закона о високом образовању (“Сл. гласник
РС”, бр. 76/2005, 44/2010, 99/14), као и Статутом Факултета за избор у звање
доцента.

Наставник у звање доцента за ужу научну област
Оториноларингологија са максилофацијалном
хирургијом
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат медицинских наука; да кандидат
испуњава услове предвиђене чл. 64 Закона о високом образовању (“Сл. гласник
РС”, бр. 76/2005, 44/2010, 99/14), као и Статутом Факултета за избор у звање
доцента.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија, библиографија, оверене копије диплома, извод из матичне књиге
рођених, држављанство и потврда надлеженог органа да кандидат није под
истрагом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИОДРАГ МАТИЋ”

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

Наставник корепетитор

на одређено време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани дефектолог - соматопед.

Васпитач предшколске групе

на одређено време до повратка радника са боловања
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани дефектолог - соматопед.

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка радника са боловања
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани дефектолог - соматопед.

Индивидуалне психомоторне вежбе

на одређено време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани дефектолог - соматопед.
ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ОСМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Грчића Миленка 71
тел. 011/2850-779

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном заниману. Кандидати треба да
испуњавају услове из члана 59 став 2 и став 5, члана 8 став 2 и став 4 и члана
120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013, 68/15 - аутентично тумачење и 62/16 - одлука УС) и
члана 2 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 108/2015). За директора школе може да
буде изабрано лице које поред општих услова утврђених законом испуњава и
следеће прописане услове: да има одговарајуће високо образовање за наставника или стручног сарадника из члана 8 став 2 и став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
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не; да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова или шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова или да је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, за које
доказе о испуњености услова треба поднети уз пријаву на конкурс: да има дозволу за рад наставника, педагога или психолога школе (лиценца); 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 (доказ о испуњености услова, односно лекарско уверење, доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду); да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(доказ прибавља школа од надлежног органа); да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски
језик); да има обуку и положен испит за директора школе.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву на конкурс подноси и доказе о испуњености
услова, и то: радну биографију, оригинал или оверену фотокопију уверења
из матичне књиге рођених (трајно), оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству РС (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију дозволе за рад
(лиценце) за наставника - стручног сарадника, потврду установе или оверену
фотокопију радне књижице као доказ о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања, доказ да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, односно да је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе, уколико кандидат није стекао образовање на српском језику; уверење суда да против њега није покренута истрага,
нити подигнута оптужница (не старије од 6 месеци). Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве са доказима
о испуњености услова конкурса у затвореној коверти слати на горенаведену
адресу, са назнаком “За конкурс”. Кандидати ће бити обавештени о резултатима
конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА “КАРАЂОРЂЕ”
11000 Београд, Јове Илића 2
тел. 011/2467-290

Оглас објављен 18.01.2017. године у публикацији „Послови“, поништава се за радно место: педагог, на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана. У осталом делу оглас је непромењен.

BABY PALACE ANDJELA

11000 Београд, Брегалничка 9

Васпитач

на одређено време

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

Предшколска установа “Baby Palace Andjela”, са седиштем у улици
Брегалничка 9, расписује конкурс за пријем у радни однос васпитача и медицинске сестре - васпитача за своје радне јединице на адресама: Брегалничка 9, Кајмакчаланска 42, Силвија Крањчевића 9 и
Нодилова бб, на територији општина Звездара и Чукарица.
УСЛОВИ: за васпитаче: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или
основне академске струдије), у трајању од три године или на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије- васпитач); за медицинске
сестре - васпитаче: лице које има средње образовање - медицинска сестра васпитач, лице које има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће
високо образовање на струдијама првог степена (основне струковне студије), на
којима је оспособљено за рад са децом јасленог узраста - васпитач; пожељно
до 30 година старости; лиценца за васпитаче или лиценца за медицинске сестре - васпитаче је предност али није обавезна; знање о значају и функцијама
предшколског васпитања и образовања; енглески и други страни језик - писање
и говор - пожељно; уметничке вештине, музичко изражавање и стварање као
и сликање - пожељно.
Личне карактеристике: спремност за рад са децом различитих узрасних група;
отвореност у комуникацији; разумевање дечијег развоја и адекватно одговарање на дечије потребе; организацијске способности; креативност и иновативност у раду са децом; спремност за рад у тиму.
ОСТАЛО: Уколико задовољавате наведене критеријуме, своје податке у форми
CV-а и мотивационог писма можете послати на следећу и-мејл адресу: marija.
sakic@bpandjela.co.rs.

Бесплатна публикација о запошљавању

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА “БУБИЦА”

11000 Београд, Мехмеда Соколовића 18
тел. 011/2405-266

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: медицинска сестра - васпитач.

Васпитач
УСЛОВИ: васпитач, VI - VII степен стручне спреме.
Kонтакт особа Маријана Сарјановић, телефон: 064/225-1874.

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА “АДРИЈАНА”

11000 Београд, Војводе Богдана 11
тел. 011/3807-958
e-mail: info@vrticadrijana.com

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; завршене средња медицинска школа,
смер медицинска сестра - васпитач, знање рада на рачунару (Word, Excel, интернет, Facebook...), знање енглеског језика (минимално средњи ниво). Кандидати
се јављају путем телефона: 063/8076-763, 011/380-7958 или шаљу пријаву и
радну биографију на и-мејл: info@vrticadrijana.com. Конкурс је отворен 15 радних дана.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Париска 16
тел. 011/2181-214

Наставник у звању доцента за ужу уметничку област
Вајарство
на период од пет година

Наставник у звању доцента за ужу уметничку област
Сликарство
на период од пет година
2 извршиоца

УСЛОВИ: услови су прописани Законом о високом образовању, Статутом Универзитета уметности и Статутом Факултета и другим правним актима Универзитета уметности и Факултета. Кандидати уз пријаву прилажу: оверене фотокопије дипломе или уверења о завршеним основним академским студијама из
одговарајуће области, биографију, библиографију на формулару који се моће
добити у секретаријату Факултета. Кандидати су дужни да на расписани конкурс поднесу пет оригиналних радова, портфолио и мапу цртежа, на основу
којих се може сагледати да ли и како владају материјом наставног предмета за
који конкуришу. Пријаве се подносе Факултету ликовних уметности, Париска 16,
а радови у Булевар војводе Путника 68, од 10 до 13 часова, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

Наставник енглеског језика
на период од четири године

УСЛОВИ: услови су прописани Законом о високом образовању, Статутом Универзитета уметности и Статутом Факултета и другим правним актима Универзитета уметности и Факултета. Кандидати уз пријаву прилажу: оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама или уверење о дипломирању, биографију,
библиографију, списак радова на формулару који се може добити у секретаријату Факултета. Кандидати су дужни да на расписани конкурс поднесу радове
из одговарајуће области. Пријаве се подносе Факултету ликовних уметности,
Париска 16, од 10 до 13 часова, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Наставник у звању ванредног професора за ужу
научну област Историја уметности
на период од четири године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука и способност
за наставни рад. Поред општих услова кандидати треба да испуњавају и услове који су прописани Законом о високом образовању, Статутом Универзитета
уметности и Статутом Факултета и другим правним актима Универзитета уметности и Факултета. Кандидати уз пријаву прилажу: оверену фотокопију дипломе филозофског факултета - одељење за историју уметности или уверења о
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дипломирању, оверену фотокопију дипломе о завршеним докторским студијама
из области историје уметности или уверења о завршеним докторским студијама,
биографију, библиографију, списак објављених радова из области за коју конкуришу на формулару који се може добити у секретаријату Факултета и саме
радове. Пријаве се подносе Факултету ликовних уметности, Париска 16, од 10
до 13 часова, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
ОСТАЛО: Информације на број телефона: 2181-214.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73/II

Наставник у звање редовног професора за ужу
научну, односно уметничку област Архитектонско
конструктерство
на Департману за архитектонске технологије

Наставник у звање редовног професора за ужу
научну, односно уметничку област Архитектонске
конструкције, материјали и физика зграда
на Департману за архитектонске технологије

Наставник у звање доцента за ужу научну област
Технологија грађења, инсталације и менаџмент

на Департману за архитектонске технологије, на одређено
време од пет година

Наставник у звање доцента за ужу научну, односно
уметничку област Архитектонско конструктерство

на Департману за архитектонске технологије, на одређено
време од пет година
УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чланом 65 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08,
44/2010, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 186/15 - пречишћен текст),
Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник УБ“, бр. 192/16) и Статутом Факултета („Сл.
билтен АФ“, бр. 105/15 - пречишћен текст) и Законом о раду („Сл. гласник РС“,
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС). Пријаве кандидата
са прилозима: биографија, библиографија (списак стручних и научних радова),
оверене копије диплома, оверена копија уверења о држављанству, подносе се
на адресу: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Булевар краља
Александра 73/II, канц. 204, са назнаком „За конкурс“. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73/II

Сарадник у звањe асистента за ужу научну област
Историја, теорија и естетика архитектуре и
визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа
на Департману за архитектуру, на одређено време
од три године

Сарадник у звањe асистента за ужу научну, односно
уметничку област Aрхитектонске конструкције,
материјали и физика зграда

на Департману за архитектонске технологије, на одређено
време од три године
УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су чланом 72 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08,
44/2010, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ“, бр. 186/15 - пречишћен текст) и
Статутом Факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 105/15 - пречишћен текст) и Законом
о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС). Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак
стручних и научних радова), оверене копије диплома, оверена копија уверења
о држављанству, подносе се на адресу: Универзитет у Београду - Архитектонски
факултет, Булевар краља Александра 73/II, канц. 204, са назнаком „За конкурс“.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Војводе Степе 305

Ванредни или редовни професор за ужу научну
област Операциона истраживања у поштанском и
телекомуникационом саобраћају
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.

Доцент или ванредни професор за ужу научну област
Друмска возила и динамика возила
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.

Доцент или ванредни професор за ужу научну област
Математика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука.
ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати треба да испуњавају услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05,
100/7 - аут. тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аут. тумачење,
68/15) и Статутом Универзитета и Статутом Факултета. Рок за пријављивање
кандидата на конкурс је 15 дана. Пријаве са доказима о испуњености услова
конкурса (биографија, дипломе, списак радова и радове) доставити на адресу:
Саобраћајни факултет, Београд, Војводе Степе 305.

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА “АДРИЈАНА”

11000 Београд, Војводе Богдана 11
тел. 011/3807-958
e-mail:info@vrticadrijana.com

Васпитач

УСЛОВИ: завршена виша или висока школа за образовање васпитача, знање
рада на рачунару (Word, Excell, интернет, Facebook...), знање енглеског језика
(минимум средњи ниво), без обзира на радно искуство. Кандидати се јављају
путем телефона: 063/8076-763, 011/380-7958 или шаљу пријаву и радну биографију на и-мејл: info@vrticadrijana.com. Конкурс је отворен 15 радних дана.

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

Ванредни професор за ужу научну област Маркетинг,
односи с јавношћу и мултимедијалне комуникације
УСЛОВИ: прописани Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и
Правилником о рганизацији и систематизацији послова: за ванредног професора - научни назив доктора наука из одговарајуће научне области; научни,
односно стручни радови објављени у научним часописима или зборницима, са
рецензијама и способност за наставни рад; више научних радова од значаја за
развој науке у ужој научној области, објављених у међународним или водећим
домачим научним часописима, са рецензијама, оригинално стручно остварење,
односно руковођење или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник,
монографија, практикум или збирка задатака за ужу научну област за коју се
бира и више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима. Кандидати су дужни да уз пријаву приложе: диплому о одговарајућој
стручној спреми из одговарајуће научне области, биографију, списак радова и
саме радове. Напомена: сви прилози достављају се и у електронској форми на
CD-у. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ГЊИЛАНЕ
ОШ „БРАТСТВО”

Стрезовце
38260 Косовска Каменица

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању, 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
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наставника те врсте школе и подручја рада; да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад с децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србје; да је пунолетан; да има дозволу за рад - лиценцу, односно положен стручни испит и положен испит за директора (програм обуке за директора
школе и Правилник о поагању испита за директора школе нису донети, те ће
изабрани кандидат бити у обавези да у законском року положи испит за директора школе); најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс која треба да садржи биографске податке са
прегледом кретања у служби, као и евентуалне прилоге којима доказује стручне, организационе, педагошке и друге квалитете за обављање послова директора, кандидат је дужан да приложи: оверен препис дипломе о одговарајућем
образовању, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном стручном испиту - лиценци, потврду
да има најмање 5 година радног стажа на пословима образовања и васпитања.
Извештај о извршеном лекарском прегледу подноси се пре закључења уговора
о раду, а уверење о некажњавању школа прибавља по службеној дужности.
Фотокопије докумената морају бити уредно оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу ОШ „Братство”, Стрезовце, 38260 Косовска Каменица, са назнаком „За конкурс за директора школе“ или
лично предати у просторијама секретаријата школе.

ЈАГОДИНА
ОШ “13. ОКТОБАР”

35230 Ћуприја, Алексе Шантића бб
тел. 035/8472-477

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутне запослене преко 60
дана (одржавање трудноће, породиљско одсуство, одсуство
са рада ради неге детета)
УСЛОВИ: да кандидати поседују одговарајуће образовање у складу са чл. 8
Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са Правилником
о степену и врсти образовања настаника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,15/2013, 2/2016,
10/2016 и 11/2016), да имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима и да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да имају држављанство Републике Србије, да знају језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву са краћом биографијом треба да доставе: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених оригинал или оверена
фотокопија (на обрасцу који важи трајно), уверење о држављанству Републике Србије - оригинал или оверена фотокопија (не старије од 6 месеци), копију
додатка дипломи из ког се види да је кандидат положио испите из педагогије,
психологије и методике или оверену копију уверења високошколске установе
да је положио ове испите или фотокопију индекса из ког се види да је положио
ове испите или оверену фотокопију уверења да је положио стручни испит или
испит за лиценцу. Кандидати женског пола који у дипломи имају једно презиме, а у пријави на конкурс друго, треба да доставе и извод из матичне књиге
венчаних (оверена фотокопија). Лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима, изабрани кандидат доставља пре
закључења уговора о раду. Уверење да кандидати нису осуђивани за кривична
дела из чл. 120 став 1 тачка 3 прибавља школа. У поступку одлучивања о избору наставника директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну
психолошку процену способности за рад са ученицима, коју врши Национална
служба за послове запошљавања применом сандардизованих поступака, по
распореду који утврђује школа у сарадњи са службом запошљавања, о чему ће
кандидати бити благовремено обавештени. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати, а сви кандидати у пријави
треба да наведу број контакт телефона и тачну адресу.

КИКИНДА
ОШ “ФЕЈЕШ КЛАРА”

23300 Кикинда, Др Зорана Ђинђића 9

Наставник физичког васпитања

на одређено време до повратка запосленог одсутног преко
60 дана, са 25% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образовање, у складу са
Законом о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15) и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013,

Бесплатна публикација о запошљавању

2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017), и то: професор физичког васпитања, професор физичке културе, дипломирани педагог физичке културе, професор
физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације,
професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани
професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања
и спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, професор
физичког васпитања и спорта, мастер физичког васпитања и спорта; 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 РС и да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс кадидат треба да достави оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању и оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве се подносе на горенаведену адресу.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

23300 Кикинда, Генерала Драпшина 3

Наставник физичког васпитања

на одређено време, замена одсутног радника преко 60
дана, за 20% радног времена, у две смене
УСЛОВИ: Кандидат треба да је држављанин Републике Србије; да није правоснажном пресудом осуђиван за кривична деле која га чине неподобним за рад
у просвети (чл. 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ, „Сл. гл. РС“, бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС); да је
психички, физички и здравствено способан за рад у установи са децом; да према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи има одговарајуће образовање, односно: професор физичког
васпитања, професор физичке културе, дипломирани педагог физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут,
дипломирани професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, професор физичког васпитања и спорта, мастер физичког васпитања и
спорта. Кандидат треба да достави: пријаву на оглас, уверење о држављанству
и оверену фотокопију дипломе о завршеној школи. Лекарско уверење о психофизичкој способности за рад у установи са децом и потврда о неосуђиваности
тражиће се накнадно за кандидата са којим се евентуално заснива радни однос.
Потребну документацију уз пријаву на оглас доставити на горенаведену адресу,
са назнаком “За оглашено радно место”.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

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

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, односно до повратка са функције в.д. директора
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених у члану
24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13
и 75/14), кандидат мора да испуњава и посебне услове прописане чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука
УС): поседовање одговарајућег образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања - одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; образовање у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; поседовање 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, а на основу
члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања: наставник,
васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије или психологије или је положио испит за лиценцу или стручни испит,
сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона; да има физичку, психичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка
3 Закона; држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потребна документација - пријава на конкурс са кратком биографијом
и оригинали или оверене фотокопије следећих докумената којима кандидати
доказују да испуњавају услове конкурса: диплома или уверење о стеченом
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Наука и образовање
одговарајућем образовању; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених; потврда високошколске установе да кандидати имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова или уверење или одговарајући документ о положеном испиту из педагогије или психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу и доказ издат од одговарајуће
високошколске установе о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику).
Доказ о испуњености услова који се тиче неосуђиваности за кривична дела
прибавља школа, а доказ о физичкој, психичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима се подноси пре закључења уговора о раду. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање, као ни копије докумената
које нису оверене од надлежног органа. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс“.

положеном стручном испиту/испиту за лиценцу), сматра се да има образовање
из напред наведених дисциплина. Документацију доставити у оригиналу или
овереној копији, не старијој од шест месеци. У поступку одлучивања о избору
васпитача директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, у року од 8 дана од
дана истека рока за подношење пријава. Психолошку процену способности кандидата за рад са ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Изабрани кандидат је дужан да након
коначности одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду, достави уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима.
Уверење о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку о избору
кандидата директор ће донети у року од 8 дана од дана добијања резултата
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве треба
послати на горенаведену адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се
добити код секретара школе и путем телефона: 034/323-662.

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
„ШАРСКО ЛАНЕ“

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

38236 Штрпце
тел. 0290/71-193

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: држављанство Републике Србије; одговарајуће образовање: медицинска сестра - васпитач, педијатријска сестра, IV степен стручне спреме; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: захтев са кратком биографијом, извод из матичне рођених (оверена фотокопија), доказ о држављанству Републике Србије (уверење
о држављанству), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, уверење да нису под истрагом, лекарско уверење. Одлуку о
избору кандидата директор ће донети у року од 30 дана од дана истека рока
за подношење пријава. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком
„Пријава на конкурс“. Ближе информације могу се добити на наведени број
телефона.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ШКОЛА СА ДОМОМ ЗА
УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА - КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Старине Новака 33
тел. 034/323-662, 317-145

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: кандидат мора да има одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) и чланом 5 Правилника о врсти стручне
спреме наставника, васпитача и стручних сарадника у основној школи за глуве
и наглуве ученике („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 4/98), дипломирани дефектолог одсека (групе или смера) за рад са лицима оштећеног слуха; 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 психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад; да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе следећу документацију: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о држављанству Републике Србије (уверење
о држављанству), извод из матичне књиге рођених, доказ о знању језика на
којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику), доказ о поседовању образовања из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина - потврду/уверење високошколске установе о положеним испитима из наведених предмета, односно
додатак дипломи у коме су садржани предмети које 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
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Лице које је положило испит за лиценцу и о томе достави доказ (уверење о
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34227 Баточина, Краља Милана Обреновића 6
тел. 034/684-14-02

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да је држављани РС;
да има одговарајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања за наставника основне школе, педагога или психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са
Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да поседује лиценцу за наставника, психолога или педагога, односно има положен стручни испит;
да има савладану обуку и положен испит за директора установе (изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора); најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стицања одговарајућег образовања; да је психички, физички и здравствено
способан за рад 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 зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат прилаже: уверење о држављанству РС (не
старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за наставника, педагога или психолога; потврду о радном стажу
у области образовања и васпитања; доказ да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад - српски језик (подноси кандидат који је стекао одговарајуће образовање на другом језику); радну биографију; доказ о поседовању организационих способности са кратким прегледом радног искуства и
предлогом програма рада директора школе. Лекарско уверење да је психички, физички и здравствено способан за рад са децом и ученицима (не старије
од 6 месеци), изабрани кандидат доставља приликом потписивања уговора.
Уверење надлежног суда да против кандидата није покренута истрага нити да
је подигнута оптужница, прибавља школа службеним путем (не старије од 6
месеци). Доказ о положеном испиту за директора се не доставља - документација без овог доказа сматраће се потпуном, а кандидат који буде изабран биће
дужан да положи наведени испит у складу са чланом 59 Закона о основама
система образовања и васпитања. Пријаве са доказима о испуњавању услова
доставити лично или на адресу школе, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији “Послови”, са назнаком “Конкурс за избор директора”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МОМА СТАНОЈЛОВИЋ“

34000 Крагујевац, Кнеза Михаила 40
тел. 034/332-909

Директор

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

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306- 800
Оглас објављен у публикацији “Послови” 01.03.2017. године
поништава се за радно место: сарадник у звање асистента за ужу
научну област Музичка педагогија, на одређено време од три године.
У осталом делу оглас је непромењен.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Оглас објављен у публикацији “Послови” 12.04.2017. године
поништава се за радно место: сарадник у звање асистента за
ужу научну област Музичка педагогија, на одређено време
од три године, као и услови који се односе на радно место. У
осталом делу оглас је непромењен.

К РА Љ Е В О
ПУ ”РАДОСТ” ВРЊАЧКА БАЊА

36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 20

Сервирка

запошљавање особе са инвалидитетом
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чл. 24 ст. 1 Закона о раду
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, и 75/14), треба да испуњава и
посебне услове прописане чл. 120 ст. 1 тачке 1, 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 35/15
- аутентично тумачење, бр. 68/2015 и 62/206 - одлука УС), односно: да има
најмање 15 година живота (општи услов); да има одговарајуће образовање,
односно завршену основну школу, I степен стручне спреме, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс доставити: извод из матичне књиге
рођених (са холограмом); сведочанство о завршеној основној школи (оригинал
или оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или оверену
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фотокопију); решење о статусу особе са инвалидитетом која се запошљава под
општим условима; кратку биографију (са конктакт телефоном и тачном адресом пребивалишта). Оверене фотокопије докумената не смеју бити старије од
шест месеци. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
(лекарско уверење) - подноси само изабрани кандидат, пре закључења уговора
о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља ПУ по службеној дужности.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити
разматране. Пријаве се шаљу на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”
или се предају лично секретару установе.

КРУШЕВАЦ
ОШ “СВЕТИ САВА”

37240 Трстеник, Браће Спасојевић бб
тел. 037/3100-262

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13,
35/15 - аутентично тумачење, 68/15) и члана 59 став 5 истог закона, односно: да
има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, за педагога
или психолога, стечено на: студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању (“Сл. гл. РС”, бр.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 уређивало високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад;
да има обуку и положен испит за директора установе - ако изабрани директор
нема положен испит дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања у радни однос; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку,
физичку и здравствену способнист за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити следећа документа (у оригиналу
или оверене фотокопије): извод из матичне књиге рођених, за кандидате код
којих је наступила промена личног имена по стицању одговарајућег образовања - поред извода из матичне књиге рођених доставити и извод из матичне
књиге венчаних (оба документа не старија од 6 месеци), диплому о стеченом
образовању (овера не старија од 6 месеци), доказ о поседовању дозволе за рад
(не старија од 6 месеци), доказ о радном стажу у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, лекарско уверење (не старије од 6 месеци), уверење да се против кандидата не води истрага
нити је покренут кривични поступак пред основним и вишим судом (не старије
од 6 месеци), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци). Такође, уз
пријаву на конкурс приложити и биографију са прегледом кретања у служби и
прегледом програма рада директора. Уверење да лице није било осуђивано за
горенаведена кривична дела прибавља школа по службеној дужности. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
“Послови”. Пријаве се подносе лично или поштом на адресу школе, са назнаком
“За конкурс за директора”.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА “СТОЈАН ЉУБИЋ”
16206 Косанчић
тел. 016/821-270

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане одредбама чл. 8 став
2, чл. 59 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 5/13, 33/15 - аутентично тумачење и 68/15) и Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12 и 15/13), и то: да има одговарајуће
високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије и специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 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 положен испит
за лиценцу за наставника, педагога или психолога, односно стручни испит; да
има најмање 5 година стажа у установи на пословима образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије; завршена обука и положен испит за
директора установе; да зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик).
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ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом кандидат је обавезан да приложи:
диплому о стеченом одговарајућем степену и врсти образовања; доказ о дозволи
за рад - лиценца или уверење о пложеном стручном испиту (оверена фотокопија/
препис); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал/оверена
фотокопија); доказ о најмање 5 година стажа у установи на пословима образовања и васпитања; извод из матичне књиге рођених (оригинал/оверена фотокопија); уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на
српском језику, доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља
школа по службеној дужности. Пријава на конкурс која не садржи доказ о обуци или положеном испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном,
јер уколико изабрани кандидат нема положен испит за директора дужан је да га
положи у року од годину дана од дана ступања на дужност, у складу са чланом 59
Закона о основама система образовања и васпитања. Рок за подношење пријава
је 15 дана од дана објављивања конкурса, лично или на адресу школе. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

НИШ
ОШ “ЛЕЛА ПОПОВИЋ”

18202 Горња Топоница, Миљковац
тел. 018/621-724

Наставник енглеског језика

у основном образовању одраслих у КПЗ-у Ниш, са 25,3%
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 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања, и то:
да има одговарајуће образовање прописано Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи за наставника
енглеског језика: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик
и књижевност; дипломирани професор енглеског језика и књижевности; мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик);
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил енглески језик); дипломирани филолог англиста - мастер; мастер
професор језика и књижевности (студијски програм језик, књижевност и култура). Кандидати морају да имају, у складу са чланом 8 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања, образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 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 (доказ доставља изабрани кандидат, пре закључења у
говора у раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ прибавља школа); да имају држављанство Републике Србије; да
знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити:
доказ о одговарајућем образовању (диплома), доказ о поседовању образовања
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, доказ о држављанству
(уверење не страије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање. Документа се прилажу у оригиналу или као оверени преписи/фотокопије, не старије од 6 месеци. Пријаве слати на горенаведену
адресу, са назнаком “Пријава на конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЛАНЕ”
18410 Дољевац, Михајла Тимотијевића 3
тел. 018/810-211

стажу у области образовања и васпитања; уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; биографију са прегледом кретања у служби; уверење да се против кандидата не води истрага (надлежност
основног суда, не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (надлежност МУП-а, не
старије од 6 месеци); доказ о похађаном прописаном програму обуке за испит
за директора установе; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом. Рок за пријаву је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са траженим доказима
слати на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурсну комисију за избор
директора установе”.

НОВИ СА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЖАРКО ЗРЕЊАНИН УЧА”
21216 Надаљ, Светог Саве 31

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове предвиђене чланом 8 став 2, чланом 59
став 5 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење,
68/2015 и 62/2016 - одлука УС) и следеће услове: да је држављанин Републике
Србије; да има одговарајуће високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису које уређује високо образовање почев од
10.09.2005. годне или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису које је уређивало високо образовање до 10.09.2005. године; да поседује дозволу за рад - лиценцу; да је савладао обуку и да има положен испит за
директора установе; најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад-српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: доказ о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); оверен препис или оверену фотокопију о стеченом одговарајућем образовању; доказ о знању језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање
није стечено на том језику); оверен препис или оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; лекарско уверење о
психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима (не старије од
6 месеци, подноси се пре закључења уговора о раду); потврда о радном стажу
у области образовања и васпитања (потврда или оверена фотокопија радне
књижице); радну биографију; оквирни план рада за време мандата. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова подносе се на горенаведену адресу, са назнаком
“Конкурс за директора”. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
у публикацији “Послови”.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Наставник у звање ванредног професора (на
одређено време од 5 година) или редовни професор
(на неодређено време) за ужу област Термотехника
и термоенергетика

Директор

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

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања за васпитача или стручног сарадника, дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе и најмање 5 година
рада у установи након стеченог одговарајућег образовања; одговарајуће високо
или више образовање из члана 8 став 3 Закона о основама система образовања
и васпитања за васпитача, дозвола за рад, обука и положен испит за директора
установе и најмање 10 година рада у установи након стеченог одговарајућег
образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом;
држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; знање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник у звање доцента за ужу област
Социологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, социолошке струке, услови прописани
чланом 64 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у
Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверен препис/копију дипломе о одговарајућем
образовању (не старије од 6 месеци); оверен препис/копију уверења о стручном
испиту - дозволи за рад, тј. лиценце (не старији од 6 месеци); потврду о радном

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, грађевинске струке, услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у
Новом Саду, односно Факултета техничких наука.

на мандатни период од 4 године
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на одређено време од 5 година

Сарадник у звање асистента за ужу област
Конструкције у грађевинарству
на одређено време од 3 године

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

Наука и образовање

Сарадник у звање асистента за ужу област
Саобраћајнице
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, грађевинске струке, услови прописани чланом 72 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у
Новом Саду, односно Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити: пријаву за избор у звање и пријем у радни однос (навести
звање, прецизан назив уже области и датум објављивања конкурса), доказе о
испуњености услова конкурса, краћу биографију, оверене фотокопије диплома
и додатака дипломама (дипломама стеченим у иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе), фотокопију или
очитану личну карту, списак објављених научних радова, књиге и саме радове.
Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Одлука о избору
у звање ступа на снагу почев од дана ступања на снагу уговора о раду. Пријаве
слати на горенаведену адресу за свако радно местопосебно. Конкурс за наставнике биће отворен 15 дана, а за сараднике 7 дана од дана објављивања.

МУЗИЧКА ШКОЛА “ИСИДОР БАЈИЋ”
21000 Нови Сад, Његошева 9

Наставник виолине

на одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, образовни профил: дипломирани музичар,
усмерење виолиниста; дипломирани музичар виолиниста; академски музичар виолиниста; мастер музички уметник - професионални статус - виолиниста.

Наставник клавира и корепетиције

на одређено време до повратка запослене са породиљског
боловања (са 11 часова недељно - наставник клавира и са
11 часова недељно - наставник корепетиције, укупно са
пуним радним временом)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, образовни профил: дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипломирани музичар пијаниста; академски музичар
пијаниста; мастер музички уметник - професионални статус - клавириста.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поред општих услова за заснивање радног
односа предвиђених чл. 24 до 29 Закона о раду, („Сл. гласник РС“, бр. 24/05,
69/05, 54/09, 32/13, 75/14) испуњавају и посебне услове утврђене Правилником
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама („Просветни гласник РС“, бр. 5/91, 08/03, 5/05, 09/13,
2/17), као и посебне услове утврђене чл. 120, став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/011, 55/13), као и чл.
8 истог закона, то јест да: имају одговарајуће образовање; да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство
Републике Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик). Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс приложе следећа
документа: уверење о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију);
оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми; кратку биографију; одговарајући доказ о испуњености услова из тачке 5 (фотокопије сведочанства о завршеној основној школи или средњој школи из којих је видљиво да
је кандидат изучавао српски језик као матерњи или као други). Пријаве слати
на горенаведену адресу или лично у секретаријату школе.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„ОЛГА ПЕТРОВ“

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

односно, наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави
може да изводи: професор разредне наставе, професор педагогије са претходно
завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне
наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу;
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 РС; да има психофизичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (прилаже се приликом склапања уговора о раду); да зна језик
на ком се обавља васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију;
доказ о одговарајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија дипломе,
односно уверење ако диплома није издата); доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (оригинал
или оверена фотокопија доказа који издаје високошколска установа, односно
уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и
психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту или испиту
за лиценцу); уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена
фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству. Уверење о неосуђиваности прибавља школа
по службеној дужности. Проверу психофизичких способности кандидата за рад
са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање (школа
пријављује кандидате). Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом изабрани кандидат доставља пре закључења
уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве и пријаве достављене електронским путем неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс“ или доставити лично.

ПОЖ АРEВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

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

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, са 72,5% радног времена
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог или првог степена за образовање васпитача,у складу са Законом о високом образовању или VI степен
стручне спреме - виша школа за образовање васпитача; поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Рок за пријаву 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), оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању. Пријаве послати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс
за васпитача”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код директора и
секретара ПУ „Љубица Вребалов“ и путем телефона: 012/210-308.

СРЕДЊА ШКОЛА У
ВЕЛИКОМ ГРАДИШTУ

12220 Велико Градиште, Житни трг 4
тел. 012/663-131

Професор филозофије

Наставник разредне наставе

са 65% радног времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, односно до повратка
раднице са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у чл. 24 став
1 Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
кандидат треба да испуњава и посебне услове, и то: да има одговарајуће образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), према пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и члану 2 став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16)

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду, кандидат мора да испуњава и посебне услове прописане чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15 одлука УС):
одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система образовања
и васпитања: одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске, 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; услов из члана 8 став 4 и члана 121 став 9 и 10 Закона
који прописују да лице из става 2 члана 8 Закона мора имати образовање из

на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана

Бесплатна публикација о запошљавању

19.04.2017. | Број 722 |

29

Наука и образовање
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 испит за лиценцу или стручни
испит сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона, као и услове у
погледу степена и врсте образовања прописане Правилником 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 психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка
3 Закона; држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са кратком биографијом поднети оригинале или
оверене фотокопије следећих докумената: диплому или уверење о стеченом
одговарајућем образовању; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; уколико кандидат није стекао средње,
више или високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе; доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина 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 - издат од стране одговарајуће
високошколске установе, односно уверење или други одговарајући документ о
положеном испиту из педагодије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду, психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, док извод из казнене евиденције прибавља
установа по службеној дужности. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање као ни копије докумената које нису оверене од стране надлежног
органа. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За оглас”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

12308 Орешковица, Свете Марине бб

Секретар

са 50% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са функције
УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири
године. У радни однос може да буде примљено лице под условима прописаним
законом и ако има: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену
способности за рад са децом и ученицима; није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат
доставља доказ о испуњености услова да има одговарајуће образовање и да
је држављанин Републике Србије (оверене фотокопије). Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат
доставља пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата
прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Пријаве се подносе на горенаведену адресу.

ПРИЈЕПОЉЕ
ИЗМЕНA ОГЛАСА
ТЕХНИЧКО-ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
36310 Сјеница, Саве Ковачевића 15
тел. 020/741-048

Оглас објављен 05.04.2017. године, у публикацији „Послови“ бр. 720,
због техничке грешке исправља се за радно место: професор математике (прво радно место) и исправно треба да гласи:

Професор математике

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
У осталом делу оглас остаје непромењен.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ПРОКУПЉЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “СУНЦЕ”
18430 Куршумлија, Косовска 36
тел. 027/381-534

Васпитач

на одређено време до повратка радника са функције
2 извршиоца
УСЛОВИ: више образовање, односно високо образовање на студијама првог
степена (основне струковне студије или основне академске студије у трајању
до три године) или студијама другог степена (дипломске академске студије мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) - васпитач, у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и
васпитања. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стеченом
образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад са
децом изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Рок за
пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве са потребном документацијом, са назнаком “За конкурс”, у затвореној коверти, слати на адресу установе.

СРЕДЊА ШКОЛА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Светосавска 23
тел. 027/8362-020

Наставник српског језика и књижевности

на одређено време до повратка радника одсутног преко 60
дана, са радним временом од 7 сати недељно
УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности, мастер професор српског
језика и књижевности.

Наставник математике

на одређено време до повратка радника одсутног преко 60
дана, са радним временом од 15 сати недељно
УСЛОВИ: дипломирани математичар, мастер професор математике.
ОСТАЛО: Кандидати морају да испуњавају услове предвиђене чланом 120 став
1 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да доставе: оверену копију дипломе као доказ о стручној
спреми, уверење о држављанству Републике Србије и извод из матичне књиге
рођених. Кандидати који уђу у ужи избор биће подвргнути провери психофизичких и здравствених способности. Пријаве слати на адресу школе, у року од 8
дана од дана објављивања огласа.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

25000 Сомбор, Славише Вајнера Чиче бб
тел. 025/440-431

Наставник физичког васпитања

са 40% радног времена, на одређено време ради замене
преко 60 дана, а најдуже по повратка запосленог са
функције
УСЛОВИ: одговарајући степен и врста школске спреме: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању
(“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; звање у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр.
6/96 ... 3/2010); 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; држављанство Републике Србије; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - одговарајуће
уверење прибавља школа по службеној дужности; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву подносе: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студирања или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
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праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); биографију - CV (уколико
је лице са радним искуством податке о радном искуству и пословима које је
обављао). Уверење да кандидати нису осуђивани прибавља школа по службеној дужности. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре потписивања
уговора о раду. У поступку одлучивања о избору наставника и стручног сарадника директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу
психофизичких способности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве
са потребном документацијом достављају се на адресу школе или се лично
предају секретару школе. Рок за пријављивање је 8 дана од објављивања у
публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4

Ванредни професор за ужу научну област
Информатика са методиком наставе
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора рачунарских наука; научни назив доктора наука електротехнике и рачунарства, изборни модул
информатика; научни назив доктора наука - математичке науке; научни назив
доктора организационих наука - изборни модул информациони системи и
менаџмент; научни назив доктора наука - дизајнер медија у образовању; научни назив доктора наука информатике у образовању; научни назив доктора наука информатике; научни назив доктора наука - методике наставе информатике;
научни назив доктора наука - информационих технологија; научни назив доктора наука - пословне информатике; научни назив доктора наука - техничке
науке. Кандидати морају да испуњавају и остале услове предвиђене Законом
о високом образовању, статутом и општим актима Универзитета у Новом Саду
и Статутом и општим актима Педагошког факултета у Сомбору. Кандидати уз
пријаве подносе: оверену копију дипломе основних, магистарских/мастер и докторских студија, кратку биографију, библиографију објављених радова и саме
радове, као и уверење о некажњавању. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Поступак избора у звање и заснивање радног односа
спроводи се у складу са одредбама закона о високом образовању, одредбама
Статута и општих аката Универзитета у Новом Саду и Статута и општих аката
факултета. Рок за пријаву је 15 дана од објављивања у публикацији „Послови“.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“МИХАЈЛО ПУПИН“
22320 Инђија, Цара Душана 2

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: да кандидат има образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08),
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године за наставника те врсте школе и подручја рада (средња
стручна школа - електротехника, машинство и обрада метала и саобраћај), или
за педагога и психолога; да има дозволу за рад - лиценцу односно положен
стручни испит; најмање пет година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да поседује психичку,
физичку и здравствену способност за рад за ученицима; да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад; 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.
Како Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
није организовало испит за директора установе, документација пријављених
кандидата у том делу сматраће се потпуном. Кандидат изабран за директора
школе дужан је да положи испит за директора у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања и условима које прописује министар. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”, на горенаведену адресу или лично у секретаријату школе. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи следеће доказе о испуњености услова (и то у оригиналу
или овереним фотокопијама од стране надлежног органа): диплому о стеченом
високом образовању и друга уверења којима се доказује испуњеност услова за
наставника, односно психолога или педагога; уверење о положеном стручном
испиту - лиценци за наставника, стручног сарадника; потврду да има најмање
пет година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања; лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
(не старије од шест месеци); уверење о држављанству Републике Србије (не
старије од шест месеци); доказ о познавању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад (српски језик); извод из казнене евиденције прибавља школа.

Бесплатна публикација о запошљавању

ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН ПУЗИЋ”
22400 Рума, Партизанска бб
тел/факс: 022/474-515

Директор

на мандатни период од 4 године, са почетком од
05.07.2017. године
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање из чл. 8 ст.
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
72/09, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16), 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 гимназије, педагога или психолога; да поседује дозволу
за рад; обуку и положен испит за директора установе; да је остварио 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: Кандидат је у обавези да приложи следећа документа: пријаву са
кратком биографијом и прегледом кретања у служби; диплому о стеченом
одговарајућем високом образовању (оверена копија); уверење о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу и положеном испиту за директора установе (оверена копија); потврду о најмање пет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству (оригинал или оверена копија не старије од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија).
Доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена законом прибавља школа. Доказ о физичкој, психичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења
уговора о раду. Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Пријаве на конкурс достављају се путем поште или лично на
горенаведену адресу.

УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
“СТЕВАН ЧОЛОВИЋ”

Ариље, Браће Михаиловић 8
тел. 031/896-701, 031/891-953
e-mail: osarilje@ptt.rs

Наставник немачког језика

на одређено време, са 56% радног времена
(22 сата недељно)
постоји могућност заснивања радног односа и у Средњој
школи „Свети Ахилије“ у Ариљу, са 44% радног времена,
чиме би се остварио фонд од 100%
УСЛОВИ: дипломирани филолог за немачки језик и књижевност, мастер филолог - профил немачки језик, мастер професор језика и књижевности - профил
немачки језик, мастер професор језика и књижевности; радно искуство није
битно. Рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве
на бројеве телефона: 031/896-701, 031/891-953, лица за контакт: Снежана
Јојић, Мира Бјекић.

ГИМНАЗИЈА “СВЕТИ САВА”
31210 Пожега, Вука Караџића 6
тел. 031/714-062

Шеф рачуноводства

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста - мастер или
дипломирани економиста који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године. Кандидати треба да испуњавају
услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гл. РС”, бр. 72/09, 52/11, 35/15 - аутентично тумачење, 65/15 и 62/116 - одлука),
и то: поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима; држављанство Републике Србије; да нису осуђивани за кривична
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да за њих није утврђено дискриминаторно понашање у
складу са законом; да имају држављанство Републике Србије и да знају језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
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Наука и образовање
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе следећа документа
(оригинале или оверене копије не старије од шест месеци): диплому о стеченом
образовању, уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на
адресу школе или непосредно предати код секретара школе. Достављена документа се неће враћати. Ближе информације се могу добити на број телефона:
031/714-062. Лекарско уверење изабрани кандидат доставља при закључењу
уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа.

ВИСОКА ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

Наставник практичне наставе у звање за уже научне
области Гео-науке и Туризам
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: мастер академске студије (300 ЕСПБ бодова) или VII/1 степен стручне
спреме, према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању, завршен географски факултет, најмање три године радног искуства у туристичкој делатности, објављени научни и стручни радови из области
туризма и туристичке географије, положен стручни испит за туристичког водича
и способност за наставни рад. Кандидати уз пријаву на конкурс подносе: биографију, диплому о стеченом високом образовању, списак радова, потврду о
радном искуству и осталу потребну документацију наведену у условима конкурса. Пријаву на конкурс са биографијом доставити на CD-у, уређено у Ms Word-у
и у штампаној форми. Услови за избор прописани су Законом о високом образовању, Статутом, Правилником о систематизацији радних места и Правилником
о избору наставника и сарадника школе. Пријаве се достављају у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса, на адресу школе.

ВАЉЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
“ПРОТА МАТЕЈА НЕНАДОВИЋ”
14201 Бранковина
тел. 014/272-116

Наставник српског језика и књижевности

са 94% радног времена, за рад у издвојеном одељењу
у Голој Глави, на одређено време до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, кандидати треба да имају одговарајуће високо образовање и испуњавају услове сходно члану 8 и члану 120
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
72/09, 52/11 и 55/13, 65/15 и 68/15), као и услове предвиђене Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12 и 15/13). Уз својеручно потписану пријаву, на конкурс доставити: доказ о стеченој стручној спреми, уверење
о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеним
испитима из педагогије и психологије или доказ о положеном стручном испиту;
да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад се доказује
дипломом о стеченој стручној спреми или уверењем о положеном испиту из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака,
а лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду. Потврду да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела прописана
чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
- прибавља установа. Сви докази се достављају у оригиналу или овереној фотокопији, а уверења не могу бити старија од шест месеци. Пријаве се достављају
непосредно или поштом на горенаведену адресу.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА “МИЂЕНИ”
Бујановац, Село Муховац
тел. 063/8169-975

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године, у складу са Законом о високом образовању (“Службени гласник РС“, број 76/05 и 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10); да
кандидат испуњава услове за наставника, педагога и психолога; да има дозволу
за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање 5 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања; да испуњава услове из члана 120 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има положен испит за директора школе (с обзиром да програм обуке за директора школе и правилник о полагању испита за
директора школе нису донети, изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора). Напомена: Настава се изводи само на
албанском језику, кандидати који су стекли образовање на српском језику треба
да доставе доказ о знању албанског језика (уверење да су положили испит из
албанског језика са методиком).
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке, односно радну
биографију, оверен препис дипломе о завршеном одговарајућем образовању,
оверен препис уверења о положеном испиту, потврду о раду у области образовања и васпитања након стеченог образовања и васпитања, доказ о неосуђиваности, уверење о држављанству, лекарско уверење. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаве се достављају на адресу: ОШ „Миђени“, Муховац, Пошта 17529, са
назнаком “Пријава на конкурс за директора” или лично код секретара школе.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе или путем
телефона: 063/8169-975. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
17500 Врање, Есперанто бб
тел. 017/422-766

Професор економске групе предмета

на одређено време до повратка радника са функције
2 извршиоца

Професор економске групе предмета

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

Професор економске групе предмета

на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања

Професор економске групе предмета

на одређено време до повратка раднице са породиљског
боловања, са 50% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане Законом о основама
система образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање (стручна
спрема према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама); 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 ЗОСОВ;
да има држављанство Републике Србије и да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе
следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење вишег
суда да се не води кривични поступак, уверење основног суда да се не води
истрага нити је подигнута оптужба, уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (подноси се пре закључења
уговора о раду). Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве слати на горенаведену адресу.
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ВРШАЦ
ОШ “ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ”
26300 Вршац, Вука Караџића 8
тел. 013/801-905
e-mail: osolgapetrov@gmail.com

Радник на одржавању чистоће

на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла радника на одржавању чистоће
може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: I степен стручне
спреме, основна школа; поседовање психичке, физичке и здравствене способности; поседовање држављанства Републике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: пропратно писмо
и CV; доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених или оверену фотокопију;
оригинал, оверен препис или оверену фотокопију сведочанства о завршеној
школи. Доказ о неосуђиваности од МУП-а прибавља школа службеним путем,
пре доношења одлуке о избору кандидата. Доказ о здравственој способности
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве слати на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс - радник на одржавању чистоће”.

БЕЛОЦРКВАНСКА ГИМНАЗИЈА И
ЕКОНОМСКА ШКОЛА
26340 Бела Црква, Јована Цвијића 11
тел. 013/853-475

Професор географије

са 40% радног времена, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013 и 35/2015 - аутентично тумачење 68/2015 и 62/16
- одлука УС). Поседовање одговарајућег образовања: одговарајућим образовањем, према степену и врсти, сматра се високо образовање наведено у члану 8
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и
62/2016 - одлука УС), у складу са Законом о високом образовању (“Службени
гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од
10. септембра 2005. године и на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, а у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013, 2/2017) и то: (1) професор географије; (2) дипломирани географ; (3) дипломирани географ - просторни планер;
(4) дипломирани професор географије - мастер; (5) мастер географ; (6) мастер
професор географије; (7) дипломирани географ - мастер. Лица која су стекла
академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске
студије студијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије. Кандидат треба да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (образовно-васпитни рад остварује се на српском језику). Кандидат мора да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Програм за стицање образовања из овог става реализује
високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као
програм образовања током читавог живота, у складу са прописима којима се
уређује високо образовање. Професор који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона о основама
система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба да
испуњавају и следеће услове: да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе: кратку биографијуса адресом и контакт телефоном, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених (на новом образцу), доказ о стручној спреми тј. оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ да су средње, више или
високо образовање стекли на језику на коме се изводи образовно-васпитни рад,
тј. српском језику или да су положили испит из тог језика (српског језика) по
програму одговарајуће високошколске установе, а доказ је: ако је кандидат сте-
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као високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад
(српском језику) доказ је јавна исправа (диплома) о стеченом високом образовању (која је већ приложена) или ако кандидат није стекао високо образовање
на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад (српском језику), онда се
мора приложити јавна исправа (диплома) или одговарајућа потврда да су више
или средње образовање стекли на језику на коме се изводи образовно-васпитни
рад (српски језик) или уверење/потврда да су положили испит из тог језика по
програму одговарајуће високошколске установе; доказ (потврду или уверење)
да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова или доказ да су положили стручни испит, односно испит за
лиценцу. Документа се достављају у оригиналу или овереној фотокопији и иста
се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Доказ из казнене евиденције
у складу са чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, прибавља установа службено. Доказ о здравственој способности за
рад са децом и ученицимау складу са чланом 120 став 1 тачка 3 и став 3 Закона
о основама система образовања и васпитања став 1 тачка 2 (лекарско уверење)
доставља се пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору професора директор врши ужи избор кандидата које упућује на претходну
психолошку процену способности за рад са децом и ученицима (ову проверу
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака). Непотпуне и неблаговрмене пријаве неће се узимати у разматрање.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
“Послови”.

БЕЛОЦРКВАНСКА ГИМНАЗИЈА И
ЕКОНОМСКА ШКОЛА
26340 Бела Црква, Јована Цвијића 11
тел. 013/853-475

Професор економске групе предмета

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013 и 35/2015 - аутентично тумачење и 68/2015). Поседовање одговарајућег образовања: одговарајућим образовањем, према степену и
врсти, сматра се високо образовање наведено у члану 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013 и 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015и 62/2016 - одлука
УС) у складу са Законом о високом образовању (“Службени гласник РС”, бр.
76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), почев од 10. септембра
2005. године и на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, а у
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004,
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013) и то:

Основи економије (40%)
а) за образовне профиле економски техничар и финансијски техничар (у првом
и другом разреду): дипломирани економиста; дипломирани економиста у
области финансијског, банкарског и берзанског менаџмента; мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер студије у области економије; дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију.
б) за образовне профиле економски техничар и финансијски техничар (у трећем
и четвртом разреду): дипломирани економиста; мастер економиста, претходно
завршене основне академске и мастер студије у области економије; дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију.

Рачуноводство (40%)
дипломирани економиста; мастер економиста, претходно завршене основне
академске и мастер студије у области економије; дипломирани економиста за
рачуноводство и ревизију.

Маркетинг (10%)
дипломирани економиста; мастер економиста, претходно завршене основне
академске и мастер студије у области економије; мастер инжењер организационих наука, претходно завршене основне академске студије у области организационих наука, студијски програм - менаџмент и организација; дипломирани
економиста за рачуноводство и ревизију.

Комерцијално познавање робе (10%)
дипломирани инжењер технологије; професор хемије; дипломирани хемичар;
дипломирани хемичар опште хемије; дипломирани хемичар за истраживање и
развој; дипломирани хемичар, смер хемијско инжењерство; дипломирани хеми-
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чар - професор хемије; дипломирани хемичар - мастер; дипломирани инжењер
хемије - аналитички смер; дипломирани инжењер хемије - биооргански смер;
дипломирани професор хемије - мастер; мастер инжењер технологије; мастер
професор хемије; мастер хемичар.
Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. Програм за стицање образовања из
овог става реализује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања током читавог живота, у складу са
прописима којима се уређује високо образовање. Професор који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају
држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: кратку биографију са адресом и контакт телефоном; уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (на новом образцу); доказ о
стручној спреми тј. оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ
да су средње, више или високо образовање стекли на језику на коме се изводи
образовно-васпитни рад тј. српском језику или да су положили испит из тог језика (српског језика) по програму одговарајуће високошколске установе, а доказ
је: ако је кандидат стекао високо образовање на језику на коме се остварује
образовно-васпитни рад (српском језику) доказ је јавна исправа (диплома) о
стеченом високом образовањеу (која је већ приложена) или ако кандидат није
стекао високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад (српском језику), онда се мора приложити јавна исправа (диплома) или
одговарајућа потврда да су више или средње образовање стекли на језику на
коме се изводи образовно-васпитни рад (српски језик) или уверење/потврда
да су положили испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске
установе; доказ (потврду или уверење) да имају образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи у складу са Европским системом преноса бодова или доказ да су
положили стручни испит, односно испит за лиценцу. Документа се достављају у
оригиналу или овереној фотокопији и иста се по окончању конкурса не враћају
кандидатима. Доказ из казнене евиденције у складу са чланом 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља установа
службено. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима, у
складу са чланом 120 став 1 тачка 3 и став 3 Закона о основама система образовања и васпитања став 1 тачка 2 (лекарско уверење), доставља се пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору професора директор
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима (ову проверу врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака). Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

26340 Бела Црква, Жарка Зрењанина 13
тел. 013/851-487

Наставник музичке културе

са 60% радног времена, на одређено време ради замене за
време мировања радног односа запосленом на том радном
месту (први мандат директора), до престанка дужности
директора
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радог односа предвиђених Законом о раду, кандидат мора да испуњава и посебне услове утврђене Законом о
основама система образовања и васпитања: поседовање одговарајућег образовања. Одговарајућим образовањем, према степену и врсти, сматра се високо
образовање наведено у члану 8 и 120 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 35/2015
- аутентично тумачење) и члану 3 став 1 тачка 5 Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и
2/2017). Поред одговарајућег високог образовања стеченог на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање
почев 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године (чл. 8 став 2 тачке 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања), кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова. Програм за стицање образовања из овог става реализује високошколска установа у оквиру акредитованог
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студиског програма или као програм образовања током читавог живота, у складу са прописима којима се уређује високо образовање. Наставник који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став
4 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидат треба да има
и: психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: кратку биографију са
адресом и контакт телефоном, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (на новом образцу), доказ о стручној
спреми тј. оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ да су
средње, више или високо образовање стекли на језику на коме се изводи образовно васпитни рад тј. српском језику или да су положили испит из тог језика
(српског језика) по програму одговарајуће високошколске установе, а доказ је:
1. ако је кандидат стекао високо образовање на језику на коме се остварује
образовно-васпитни рад (српском језику) доказ је јавна исправа (диплома) о
стеченом високом образовању (која је већ приложена) или 2. ако кандидат није
стекао високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад (српском језику), онда се мора приложити јавна исправа (диплома) или
одговарајућа потврда да су више или средње образовање стекли на језику на
коме се изводи образовно васпитни рад (српском језику) или уверење/потврда
да су положили испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске
установе, доказ (потврду или уверење) да имају образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе
у установи у складу са Европским системом преноса бодова или доказ да су
положили стручни испит, односно испит за лиценцу. Документа се достављају у
оригиналу или овереној фотокопији и иста се по окончању конкурса не враћају
кандидатима. Доказ из казнене евиденције, у складу са чланом 120 став 1 тачка 3 и став 3 Закона о основама система образовања и васпитања, прибавља
установа службено. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља се пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору наставника директор врши ужи избор кандидата које
упућује на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Ову проверу врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
у публикацији “Послови”.

ЗАЈЕЧАР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БУЦКО“
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 16
тел. 018/830-249

Медицинска сестра - васпитач
у васпитној групи у јаслама

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање из чл. 8 и чл. 121 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 72/09, 52/11,
55/13, 35/15, 68/15 и 62/16 - одлука УС); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство РС; да зна језик на коме се
обавља васпитно-образовни рад. Кандидати су обавезни да уз пријаву и биографију приложе: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству (не старије од шест месеци). Пријаве са потребном
документацијом доставити на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Подршка
запошљавању
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Наука и образовање

ЗРЕЊАНИН
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Караџићева 3а

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану
24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и
75/2014), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене чланом 59
став 2, 3 и 4 и чланом 120 став 1 тачка 1, 2, 3 и 4 Закона о основама система
образовања и васпитања, и то: да је стекао високо образовање - VII или VI
степен стручне спреме, на студијама другог степена - мастер академске студије,
специјалистичке академске или специјалистичке струковне студије, за васпитача или стручног сарадника или на студијама у трајању од најмање 4 године; да
поседује дозволу за рад, да има обуку и положен испит за директора установе и
најмање 5 година рада у струци након стеченог одговарајућег образовања или
високо образовање на студијама првог степена - основне академске, односно
струковне студије - студијама у трајању од 3 године или више образовање за
васпитача, дозвола за рад, обука и положен испит за директора установе и најмање 10 година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Стручне послове у дечијем
вртићу могу да обављају: диломирани педагог, дипломирани психолог, дипломирани музички педагог, дипломирани педагог за физичку културу, дипломирани дефектолог, дипломирани сликар, лице са високом стручном спремом,
филозофске струке група за педагогију, група за педагогију смер за предшколску педагогију, односно предшколско-школског смера или група за школску психологију - педагогију, лице са високом стручном спремом фолозофске струке
група за психологију смер школско-клиничке психологије или група за школску
психологију - педагогију, лице са високом стручном спремом музике или одсек
за теорију музике, професор физичког васпитања, професор ликовног васпитања, односно ликовне културе, лице са високом стручном спремом дефектолошке струке, одсек за логопеда. Услови тражени овим конкурсом доказују се
приликом пријема у радни однос.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, са краћом биографијом, кандидат је дужан да
приложи и следећа документа: оригинал или оверену фотокопију дипломе о
завршеном високом или вишем образовању; оригинал или оверену фотокопију
лиценце за васпитача или стручног сарадника, односно оверену копију уверења
о положеном стручном испиту за васпитача или другог стручног сарадника; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; уверење о
радном стажу; извештај из казнене евиденције полицијске управе; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење доставља
се када управни одбор установе донесе одлуку о избору кандидата .Уверење о
неосуђиваности прибавља установа по службеној дужности. Напомена: припрема акредитованог програма за обуку директора у предшколским установама је
у току, па ће кандидат који буде изабран бити у обавези да га савлада и положи. Установа шаље кандидате на психолошку процену коју врши Национална
служба за запошљавање. Рок за подношење пријава са доказима о испуњености услова је 15 дана од дана објављивања конкурса (конкурс је отворен од
19.04.2017. до 03.05.2017. године.). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Новосадска 2

Наставник естетске неге - теорија

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, са 5% радног времена
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста козметолог; виши естетичар
- козметичар; специјалиста фармације, специјалиста козметолог; магистар фармације, специјалиста козметолог; специјалиста доктор медицине, специјалиста
дерматовенеролог; специјалиста струковни козметичар - естетичар.

Наставник естетске неге - вежбе

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, са 50% радног времена
УСЛОВИ: виши естетичар - козметичар; специјалиста струковни козметичар
естетичар (лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил
козметички техничар); струковни козметичар естетичар (лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и
социјална заштита за образовни профил козметички техничар).

Наставник естетске неге - вежбе у блоку

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, са 17,85% радног времена

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: виши естетичар - козметичар; специјалиста струковни козметичар
естетичар (лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовни профил
козметички техничар); струковни козметичар естетичар (лице из ове тачке треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и
социјална заштита за образовни профил козметички техничар).

Наставник физикалне медицине - вежбе у блоку

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, са 7,14% радног времена
УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар; виши физиотерапеут; виши естетичар - козметичар; струковни козметичар естетичар (лице из ове тачке треба
да има претходно стечено образовање у подручју рада Здравство и социјална
заштита за образовне профиле физиотерапеутски техничар и козметички техничар); специјалиста струковни козметичар естетичар (лице из ове тачке треба
да има претходно стечено образовање у подручју рада Здравство и социјална
заштита за образовне профиле физиотерапеутски техничар и козметички техничар); струковни физиотерапеут (лице из ове тачке треба да има претходно
стечено образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовне профиле физиотерапеутски техничар и козметички техничар); специјалиста струковни физиотерапеут (лице из ове тачке треба да има претходно стечено образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовне
профиле физиотерапеутски техничар и козметички техничар); струковни терапеут (лице из ове тачке треба да има претходно стечено образовање у подручју
рада Здравство и социјална заштита за образовне профиле физиотерапеутски
техничар и козметички техничар); дипломирани терапеут рехабилитације.

Наставник физикалне медицине - вежбе

на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана, са 20% радног времена
УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар; виши физиотерапеут; виши естетичар - козметичар; струковни козметичар естетичар (лице из ове тачке треба
да има претходно стечено образовање у подручју рада Здравство и социјална
заштита за образовне профиле физиотерапеутски техничар и козметички техничар); специјалиста струковни козметичар естетичар (лице из ове тачке треба
да има претходно стечено образовање у подручју рада Здравство и социјална
заштита за образовне профиле физиотерапеутски техничар и козметички техничар); струковни физиотерапеут (лице из ове тачке треба да има претходно
стечено образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовне профиле физиотерапеутски техничар и козметички техничар); специјалиста струковни физиотерапеут (лице из ове тачке треба да има претходно стечено образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за образовне
профиле физиотерапеутски техничар и козметички техничар); струковни терапеут (лице из ове тачке треба да има претходно стечено образовање у подручју
рада Здравство и социјална заштита за образовне профиле физиотерапеутски
техничар и козметички техничар); дипломирани терапеут рехабилитације.
ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона
о раду („Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба
да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 став 1 тачка 1, 2, 3, 4
и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 4 (мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова) Закона о основама
система образовања и васпитања, посебне услове из Правилника о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада здравство и социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 21/15 и 11/16), као и посебне услове
из Правилника о организацији и систематизацији послова Медицинске школе у
Зрењанину, односно: да има најмање 15 година живота (општи услов); да има
одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да доставе: оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој
врсти и степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију дипломе о
претходно стеченом средњем образовању у подручју рада Здравство и социјална заштита; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; доказ о испуњавању услове из члана 120 став 1 тачка 5 Закона
о основама система образовања и васпитања, да је стекао средње, више или
високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или
је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) - српски језик; оригинал или оверену
фотокопију доказа да кандидат има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова (уверење одговарајуће високошколске установе или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту односно испиту
за лиценцу). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат пре закључи-
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вања уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок
за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова је 8 дана,
рачунајући од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне
и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Напомена: С обзиром да школа прибавља доказ о неосуђиваности у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, потребно је да кандидати у
пријави наведу и следеће податке: ЈМБГ, име оца и девојачко презиме или да
доставе извод из матичне књиге рођених. Пријаве се предају лично или шаљу
на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2, са назнаком „За
конкурс”. Сва потребна обавештења могу се добити од секретара школе, лично
или позивом на број: 023/533-270.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН КНИЋАНИН”

23265 Книћанин, Жарка Зрењанина 4
тел. 023/867-001

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице које испуњава услове прописане чланом 59 став 5 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15
и 62/16) и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 108/15). За директора може
бити изабрано лице које испуњава следеће услове: има одговарајуће високо
образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, педагога или психолога које је стекло: 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, или 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 осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад (лиценцу); да има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има
обуку и положен испит за директора установе (с обзиром да Министарство просвете, науке и технолошког развоја није донело подзаконски акт који уређује
програм обуке у складу са стандардима компетенција директора, пријава која
не буде садржала доказ под тачком 8, сматраће се потпуном, а изабрани кандидат ће имати обавезу да у законском року, по доношењу подзаконског акта,
положи испит за директора).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да обавезно достави: 1) доказ
о одговарајућем образовању - оверена фотокопија дипломе или оверен препис
дипломе траженог степена и врсте образовања, 2) уверење о држављанству
Републике Србије - оригинал или оверена фотокопија, 3) доказ да је стекао
образовање на српском језику или је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома издата на српском језику
која се приложи као доказ под тачком 1 сматра се доказом о знању српског
језика под тачком 3), 4) дозволу за рад (лиценцу) за наставника, педагога или
психолога, односно уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија), 5) потврду о радном искуству у области образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања (оригинал или оверена фотокопија), 6)
радну биографију, 7) извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена
фотокопија (пошто школа по службеној дужности прибавља доказ о неосуђиваности), 8) фотокопију радне књижице, 9) оквирни план рада за време мандата. Доказ о испуњености услова из тачке 3 став 1 члан 120 ЗОСОВ - извештај
из казнене евиденције - прибавља школа по службеној дужности, а доказ о
испуњености услова под тачком 2 истог члана - лекарско уверење (оригинал
или оверену фотокопију) - подноси само изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Пријаве слати на адресу школе: Жарка Зрењанина 4, 23265 Книћанин, са назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве.
За све додатне информације обратити се секретару школе, лично или на број
телефона: 023/867-600.
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ОШ „ДР ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ“
Ново Милошево, Маршала Тита 1

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано лице које испуњава услове
из члана 8 став 2, члана 59 став 5 и члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015
- аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС): наставник, васпитач и
стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на
основним студијима у трајању најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад
наставника и стручног сарадника (лиценцу или стручни испит); држављанство
РС; 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 осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело или привредни преступ утврђен чланом 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад, обуку и
положен испит за директора (програм обуке за директора школе и правилник
нису донети, па кандидати немају обавезу достављања наведеног, а изабрани
кандидати ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора).
ОСТАЛО: Директору школе мирује радни однос за време првог изборног
периода на радном месту са кога је изабран. Према Правилнику о ближим
условима за избор директора установе образовања и васпитања, предност има
кандидат који је стекао неко од звања према прописима из области образовања. 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 предходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре доношења оптужног предлога за кривична дела из члана7 става 5 Правилника о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс прилаже се: оригинал или оверена копија дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверен препис/фотокопија документа о положеном испиту за лиценцу, односно
стручном испиту за наставника; уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не старије од шест
месеци); уверење о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања (прибавља школа); уверење надлежног суда да се против кандидата не
води истрага, истражне радње или да није подигнута оптужница или оптужни
предлог за кривична дела из члана 120 Закона о основама система образовања
и васпитања и члана 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања (не старије од шест месеци, прибавља
кандидат из надлежног суда); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (не старије од шест месеци, подноси се пре закључивања уговора о раду); потврда о радном стажу у области
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; доказ о
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на том језику); радна биографија са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада за мандатни период
директора школе (кандидат који је стекао неко од звања у току рада по прописимао бразовања, уз пријаву прилаже доказ о томе). Документ о положеном
испиту за директора се не прилаже. Фотокопије докумената које нису оверене
од стране надлежног органа сматраће се као да нису ни предате и пријава се
неће узимати у разматрање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање. Пријава са доказима о испуњености услова за избор директора
школе подноси се непосредно на протокол школе или препорученом поштом,
у затвореној коверти, са назнаком „За комисију за избор директора“, на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
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ВАШ САВЕТНИК - САВЕЗНИК
У ЗАПОШЉАВАЊУ

Потрага за правим послом сигурно је једна од најтежих ствари са којом се суочавамо
током живота. У Националној служби за запошљавање добићете комплетну
подршку и помоћ у тражењу запослења

Р

азговор са саветником основа
је за даљи пут у тражењу посла и креирање индивидуалног
плана запошљавања, који ће,
поред образовања, јасно дефинисати
ваше жеље и могућности. Због тога је
важно да однос буде отворен и искрен,
разговори јасни и усмерени на најбитнију ствар - проналажење адекватног
посла. Помоћи ћемо вам да на том путу
будете активни, односно да научите
како да напишете добру радну биографију, да се на прави начин представите
послодавцу, а можда откријемо и неке
таленте којих нисте били свесни или у
вама пробудимо предузетнички дух,
који ћемо даље заједно развијати. Такође, уколико тренутно немамо у понуди посао баш за вас, усмерићемо вас да
стекнете нова знања и вештине да бисте били конкурентни на тржишту рада.
Када дођу у неку од филијала,
незапослени прво разговарају са евидентичарима на инфо-пулту. Након
пријаве, одлазе на разговор код саветника, од кога ће док су на евиденцији
НСЗ добијати све неопходне информације. Током првог разговора креира се
индивидуални план запошљавања,
који представља путоказ у даљој сарадњи, па је важно да тражиоци посла
на прави начин представе своје радно
искуство, квалификације, сва посебна
знања и вештине, али и своје особине и
способности. Све то би могло да им помогне да лакше дођу до посла.
Саветник кроз разговор процењује
квалификације саговорника, његову
спремност за рад, упознаје његова интересовања и очекивања и на основу
тога, а имајући у виду ситуацију на тржишту рада, предлаже додатне мере
активне политике запошљавања: обуке,
стручно оспособљавање, субвенционисано запошљавање или подршку за
покретање сопственог посла. Свим незапосленима саветујемо да прођу обуку за активно тражење посла, како би
научили да напишу радну биографију
и да се успешно представе послодавцу.
Могућа је и детаљнија, двонедељна
обука у Клубу за тражење посла, где се
кроз радионичарски рад незапослени
оснажују и оспособљавају за боље сналажење на тржишту рада.
Тамара Туфегџић, двадесетпетогодишњи економиста, на евиденцији
НСЗ је шест месеци. Много јој значи контакт са њеним саветником Снежаном
Губеринић и подршка коју добија: „Од
Бесплатна публикација о запошљавању

свог саветника добила сам корисне информације шта и како треба да истакнем у својој радној биографији и трудим
се да будем активна“. Тамара додаје да
се најчешће о новинама информише
преко сајта Националне службе за запошљавање, а да је заинтересована да се
укључи и у Клуб за тражење посла.
„Саветник, поред адекватног образовања, треба да буде особа која уме
да слуша, која зна на прави начин да
приђе незапосленом, да има разумевања и да познаје тренутну ситуацију
на тржишту рада. Наши саветници
тачно знају да кроз разговор одреде
какве су могућности запошљавања
кандидата, као и како да га оснаже у
тражењу посла“, каже Тања Бјелобрк,
руководилац Службе Београд центар
београдске филијале НСЗ. Она додаје
да су саветници НСЗ добро обучени
на који начин да воде разговор са незапосленима и истиче: „Самопроцена
је такође врло важна, да се јасно кажу
очекивања, како би се скратило време
од пријаве на евиденцију до самог запошљавања“.
Током разговора често се деси да
саветник открије потенцијале незапосленог, којих можда није био свестан,
таленте за посао на којем би могао да
пружи максимум. У пракси се догоди
да саветник у кандидату открије способност за предузетништво, па му се
предложи програм самозапошљавања.
„Свршеним средњошколцима или
студентима потребно је да стекну радно искуство, па их упућујемо на про-

грам стручне праксе, захваљујући коме
касније лакше нађу посао. По обављању
праксе добијају могућност да положе
стручни испит и самим тим постану
конкурентнији на тржишту рада“, каже
Тања Бјелобрк и саветује незапослене
да током процеса тражења посла буду
стално у контакту са својим саветником, да се информишу о пословима који
се нуде, актуелним програмима и обукама.
„Важно је заиста бити активан у
тражењу посла, а наша кућа је увек ту
да пружи информације о слободним
радним местима, подршку и савете“,
додаје Тања.
НСЗ има саветнике који су посебно обучени за рад са особама са инвалидитетом, као и саветнике који раде
са послодавцима, информишу их о
програмима или сајмовима запошљавања. Њихова улога је веома важна, а
њихов главни задатак да привуку што
већи број послодаваца који ће понудити послове. Такође, у процесу избора
кандидата послодавцима могу помоћи
и наши психолози, који тестирају кандидате и дају своје мишљење да ли
задовољавају прописане услове радног места. Психолози се укључују и у
реализацију обуке за активно тражење
посла, у случају да саветник примети
да код незапослених постоји смањена
мотивација, да немају довољно енергије и да им треба додатна подршка и
Јелена Бајевић
помоћ.
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Пројекат „Млади предузетник“

ТИМСКИ ДУХ И ИНОВАТИВНОСТ

Средњошколци могу да рачунају на вредне сертификате о учешћу на радионицама за
идентификацију предузетничких идеја, припрему пословног плана и развој тзв. „меких“
вештина ефективног комуницирања и презентовања. Победници могу да рачунају на
стипендије за студирање на ВШПЕП-у, као и на низ других вредних награда

П

Стефановић, Миљана Нешић, Сара
Веселиновић, Анђела Миленковић и
Кристина Ристић. Оне ће имати прилику да своју пословну идеју представе
у великом финалу, које ће се одржати
крајем априла у Београду.
„Екипе су биле изврсне у представљању пословних програма. Нарочито
су се истицали по тимском духу, реалистичности идеја и иновативности, тако
да задатак жирија није био нимало лак“,
истакао је овом приликом члан жирија
Драган Огњановић из Филијале Ниш
НСЗ.
Друго место припало је тиму
„Безглутенска пекара“, а треће тиму
„Геотермална електрана“. Општи утисак је да велико интересовање и испољени ентузијазам учесника овог
такмичења уливају наду у будућност
предузетништва младих у Србији.

ројекат „Млади предузетник“
реализује Висока школа за
пословну економију и предузетништво (ВШПЕП) из Београда, уз подршку локалних самоуправа,
са циљем да код средњошколаца развије свест о предузетништву.
„Од 1. децембра прошле године,
када је пројекат покренут, до сада се
укључило преко 10 градова, више од 35
школа и 500 средњошколаца. Пријатно
смо изненађени интересовањем ученика, као и озбиљношћу њиховог приступа предузетништву“, истакла је Александра Стојановић из ВШПЕП-а.
У оквиру пројекта у Нишу је одржано такмичење средњошколаца у
представљању пословних идеја. Прва
три места заузели су тимови ученика Правно-пословне школе. Победник
је тим „Биобенг“, који чине Христина

Улагање у младе

О пројекту
Висока школа за пословну економију и предузетништво (ВШПЕП) је високошколска установа којој је предузетништво један од базичних студијских програма и која се у Србији последњих година све више намеће као лидер у овој области образовања. Идејни творац пројекта „Млади предузетник“, је професор
ВШПЕП-а др Звонко Брњас.
„Пројекат Млади предузетник уобличен је по узору на сличне пројекте који
се реализују у оквиру програма омладинског предузетништва широм света, а
који су потекли, пре свега, из земаља развијене тржишне привреде. Последњих
година они су све присутнији и у Србији, а њихови покровитељи су како међународне организације, тако и факултети и универзитети. ВШПЕП је прихватио
пројекат Млади предузетник као начин да област предузетништва, која је на
нивоу целог друштва препозната као питање од виталног значаја изведе из
школских клупа, из оквира формалног образовног процеса и доведе их до
средњошколске омладине широм Србије“, каже др Брњас.
Реакције градова и општина су по правилу позитивне. У врло кратком року, на
позив ВШПЕП-а у пројекат су се укључили Ниш, Смедерево, Сремска Митровица, Јагодина, Параћин, Врачар...
Сви средњошколци који се укључе у пројекат могу да рачунају на вредне
сертификате о учешћу на радионицама за идентификацију предузетничких
идеја, припрему пословног плана и развој тзв. „меких“ вештина ефективног комуницирања и презентовања. Победници могу да рачунају на стипендије за
студирање на ВШПЕП-у, као и на низ вредних награда из фонда који формирају
покровитељи пројекта. Бројни представници пословне заједнице из локалних
средина, али и они активни на националном и међународном тржишту, већ су
потврдили заинтересованост за укључивање у пројекат, па се до финалног такмичења може рачунати на формирање значајног наградног фонда.
Користи од учешћа у пројекту на које средњошколци могу да рачунају на много дужи рок него што је период непосредног учешћа у такмичењу, јесу знање
стечено у областима предузетништва и овладавање „меким“ вештинама, које
су у савременим условима предуслов и база за даљи развој у образовању и у
професионалној каријери на глобалном нивоу.
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Пројекат Високе школе за пословну
економију и предузетништво наишао је
на сјајан пријем код представника локалне самоуправе, а међу првима су реаговали у Сремској Митровици. Мирјана Пјевац, в.д. начелника за образовање
у овом граду, објаснила је зашто су се
одмах прикључили „Младом предузетнику“.
„Градска управа за образовање у
Сремској Митровици је задужена за анимирање ученика и професора средњих
школа, организовање простора и опреме
за презентацију пројекта, реализацију
радионица и помоћ око организације
градског такмичења ученика, као и за
медијску подршку. Средњошколци у
Срему су заинтересовани за учешће у
такмичењу, јер најбољи добијају бесплатно школовање на ВШПЕП-у. Предметни
наставници у две средње школе су подстицали ученике да се укључе у тимове, који ће на такмичењу представљати
како своју школу, тако и свој град. Број
пријављених и укључених ученика (око
30) показатељ нам је да је заинтересованост добра“, каже Мирјана Пјевац и наглашава да је едукација младих, потенцијалних предузетника један од кључних
приоритета ове локалне самоуправе.
„Сарадња високошколских установа је пожељна и добродошла. Циљ нам
је да се млади по завршетку школовања
врате и развију бизнис управо у свом
граду“, нагласила је Пјевац.

В.Крстић, В.Пауновић
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На Београдском сајму одржан Сајам средњих стручних и уметничких школа

ДОБАР И ПАМЕТАН ИЗБОР

Ученици завршних разреда основних школа имали су прилику да сазнају све о
програмима школа, образовним профилима и смеровима. Под слоганом “По својој мери
школу изабери”, у Хали 5 Београдског сајма представило се 49 средњих стручних и
уметничких школа
„Будућност је почела“ - писало је на штанду једне од
многобројних школа које су се представиле на сајму, спремне да одговоре на сва питања ђака, упознају их са својим
радом, као и могућностима даљег усавршавања и запошљавања по завршетку школовања. И заиста, одабиром средње
школе већина осмака сада бира своју будућност, као и посао
којим ће се бавити.
Школе су се потрудиле да се представе на јединствен и
занимљив начин, па смо могли да видимо како се поправљају
зуби, како се праве роботи, предмети од дрвета, како се слика на платну, кува или израђују одевни предмети од коже.
Штандови су се ређали: медицинске школе, техничке, грађевинске, саобраћајне, уметничке, школе за дизајн, за бродарство, а ученици и професори били спремни да одговоре на
сва питања и покажу да је баш њихова школа прави избор за
будуће средњошколце.
Основци, свесни важности тренутка, жељни да сазнају
што више и да направе прави избор, кажу да им је овај сајам
од велике користи. Допало им се што могу да посете штандове великог броја школа на једном месту, као и што практично могу да виде шта се у којој школи ради. Неки су већ
одлучили, неки имају велики притисак да не погреше, па им
овакви директни контакти много значе. Сви кажу да желе да
изаберу право занимање, како би по завршетку школовања
могли брзо да нађу посао.
Трећи сајам средњих стручних и уметничких школа
одржан 11. и 12. априла, свечано је отворио градски секретар
за образовање и дечју заштиту Славко Гак, а присутне су
прво поздравили ђаци Техничке школе за дизајн коже и Школе за дизајн текстила, интересантном ревијом својих радова.
Драгомир Петронијевић, председник Савета за запошљавање Београда, истакао је да се Град труди да слуша
потребе младих и стално унапређује систем образовања у
циљу лакшег запошљавања. „На вама је да верујете у себе, да
радите на себи, развијате своје таленте и сигурно ћете успети“, истакао је Петронијевић.
Председник Скупштине града Београда Никола Никодијевић објаснио је да образовање мора да буде повезано са
развојем привреде и тржиштем рада, јер је то прави пут за
ефикасно и добро запошљавање. „Данас се суочавате са животним избором, а ми смо ту да вам помогнемо да донесете
праве одлуке, добијете све неопходне информације и да са
вама поделимо наша искуства. Желим вам добар и паметан
избор“, рекао је Никодијевић.
У име Министарства просвете, науке и технолошког развоја ђаке је поздравио Александар Пајић, помоћник министра за средње образовање, истакавши да је овај сајам права
слика образовања Србије. „Све што Министарство тренутно
ради везано је за добробит читавог друштва и увек тражимо
најбоље начине да деци помогнемо да искористе све своје

капацитете. Управо смо кроз дуално образовање омогућили
ђацима да стекну реално, практично знање, које ће им у животу отворити многа врата“, додаје Пајић.
Национална служба за запошљавање и на овом сајму је
помагала ђацима да сагледају перспективе школа и занимања кроз радионице за професионалну оријентацију и забавне и едукативне игрице “Водич за основце” и “Каријерно
путовање”. Наши искусни психолози Јелена Увалин Матић
и Ивана Божић су на штанду НСЗ одговарале на питања
ђака и делиле стручне савете. “Важно је да поред својих интересовања деца добро сагледају све факторе који су важни
за рационално доношење одлука. Да покушају да завире у
себе, процене своју личност и способности”, наглашава Увалин Матић.
„Београдска филијала НСЗ је и претходних година
учествовала на оваквим сајмовима и трудимо се да помогнемо управо кроз програм професионалне оријентације. Од
почетка године кроз тестирање је прошло 540 осмака и 102
ученика средњих школа“, каже Синиша Кнежевић, заменик директора Филијале за град Београд, са жељом да сва
деца упишу школу коју желе, да нађу посао и да никада не
буду на евиденцији НСЗ.
Трећи сајам средњих стручних и уметничких школа,
осмишљен као помоћ основцима у првом великом избору у
животу, организовали су Секретаријат за образовање и дечју
заштиту, Привредна комора Србије и Национална служба за
запошљавање.
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

