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ОГЛАСИ

Јавни позив
На основу члана 43 став 1 тачка 5, члана 59 и 60 Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15),
чланa 60 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја
за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр.
102/15 и 5/17), Националног акционог плана запошљавања за 2017. годину,
Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања у 2017. години, министра за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања број 401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017. године а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Нови Бечеј за 2017. годину и
потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији
програма или мера активне политике запошљавања број 0908-101-5/2017 од
20.04.2017. године:
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН И ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на
евиденцији Националне службе за запошљавање са пребивалиштем на територији oпштине Нови Бечеј (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за започињање сопственог посла. Субвенција за самозапошљавање
додељује се у једнократном износу од 180.000,00 динара, односно 200.000,00
динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или
другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико
оснивач заснива у њему радни однос.
Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених,
оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више
незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси
захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 180.000,00
динара, односно 220.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе
са инвалидитетом.

за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци. Програм се реализује
без заснивања радног односа.
Кроз програм стручне праксе Национална служба и Општина Нови Бечеј
финансирају незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно
оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или
стручног испита. Финансирање програма стручне праксе траје најдуже 12 месеци. Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита у програм се укључује за преостали
период потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног
испита, а најдуже 12 месеци.
Право учешћа у реализацији програма стручне праксе може остварити послодавац са територије општине Нови Бечеј који припада:
a) приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%),
б) јавном сектору, и то искључиво за послове у области здравства, образовања и социјалне заштите (број лица која ће бити укључена у програм код
послодаваца из јавног сектора биће опредељен на нивоу сваке филијале и
не сме прећи 30% укупно планираног броја лица за укључивање у програм),
в) категорији удружења која имају статус правног лица без временског ограничења, односно уписана су у регистар који води Агенција за привредне регистре.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна
документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси
одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о програму могу се добити у организационој јединици Националне службе - Филијала Зрењанин на број телефона 023/519-825, Испостави
Нови Бечеј на број телефона 023/771-036, Општини Нови Бечеј на број телефона 023/771-135 лок 128, на сајту www.nsz.gov.rs и www.novi.becej.rs.
Јавни позив је отворен 15 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, на сајту Oпштине Нови Бечеј и у публикацији “Послови” односно до утрошка средстава.

У случају да се два и више лица из категорије вишкова запослених удружи
ради оснивања привредног друштва, у складу са законом, уколико оснивачи
заснивају у њему радни однос субвенција се одобрава у једнократном износу
од 200.000,00 динара по кориснику, а уколико се у року од три месеца од дана
уплате средстава доставе докази кумулативно о утрошку одобрене субвенције
и најмање 20% износа средстава додељених по основу отпремнине, кориснику се може одобрити додатних 40.000,00 динара у складу са расположивим
финансијским средствима за ову намену за 2017. годину.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна
документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси
одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан
је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане
и степену развијености општина у Републици Србији могу се добити у свакој
организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Списак делатности које не могу бити субвенционисане доступни су у свакој организационој јединици Националне службе и на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања, последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 15. септембар 2017. године односно, до утрошка средстава.
На основу члана 43 став 1 тачка 5, члана 59 и 60 Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15),
чланa 60 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја
за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр.
102/15 и 5/17), Националног акционог плана запошљавања за 2017. годину,
Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања у 2017. години, министра за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања број 401-00-00367/2017-24 од 29.03.2017. године а у складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Нови Бечеј за 2017. годину и
потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији
програма или мера активне политике запошљавања број 0908-101-5/2017 od
20.04.2017. године:
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
у сарадњи са
НАЦИОНАЛНОМ СЛУЖБОМ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2017. ГОДИНИ
Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог
за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова

Посао се не чека, посао се тражи
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СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТА

Администрација и управа
Трговина и услуге
Медицина
Индустрија и грађевинарство
Пољопривреда
Наука и образовање

4
13
15
19
19
20

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.

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

Администрација и управа
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
На основу члана 54 и 55 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: 112-12579/2016 од 28. децембра 2016. године,
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места:
Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Београд, Немањина 22-26.
II Радна места које се попуњавају:

1) Радно место тржишни инспектор за контролу услуга,
звање саветник
Одељење тржишне инспекције Београд, Одсек за контролу
услуга, Сектор тржишне инспекције
1 извршилац
Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких,
природно-математичких или 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, радно искуство
у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен
посебан стручни испит за тржишног инспектора; знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о трговини и
Закона о инспекцијском надзору - усмено, знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару, вештина комуникације - усмено.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

2) Радно место тржишни инспектор, звање саветник
Одељење тржишне инспекције Бор, Група тржишне
инспекције Неготин, Сектор тржишне инспекције
1 извршилац
Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких,
природно-математичких или 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, радно искуство
у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, положен
посебан стручни испит за тржишног инспектора; знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о трговини и
Закона о инспекцијском надзору - усмено, знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару, вештина комуникације - усмено.
Место рада: Неготин, Трг Ђорђа Станојевића 5/1.
III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Секретаријат министарства, Одељење за
људске ресурсе, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места (навести радно место за које
се подноси пријава)”.
IV Лица која су задужена за давање обавештења: Ивана Влајић и Маја
Наков, тел. 011/361-63-08, Одељење за људске ресурсе.
V Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је
учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и
да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VI Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
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VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са
биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава о прибављању
података о којима се води службена евиденција у којој се странка опредељује
да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе или уверења којим се
потврђује стручна спрема која је наведена у условима за радно место; оригинал
или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за
рад у државним органима (уколико кандидат има положен државни стручни
испит); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном посебном стручном испиту за тржишног инспектора (уколико кандидат има положен посебан
стручни испит за тржишног инспектора); оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се
види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради
или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и
фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама. Фотокопије докумената које нису
оверене од надлежног органа неће се разматрати.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно
уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона
о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је,
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може
доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног
поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од
две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција
или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web
страници Министарствa трговине, туризма и телекомуникација, на адреси www.mtt.
gov.rs у делу „Информације/конкурси“. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
VIII Трајање радног односа: за оглашена радна места радни однос се
заснива на неодређено време.
IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у Београду, у просторијама „Палате Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, источно
крило, и просторијама Министарства трговине, туризма и телекомуникација,
Немањина 22-26, почев од 7. септембра 2017. године, о чему ће кандидати
бити обавештени телеграмом, на адресе које наведу у својим пријавама.
НАПОМЕНЕ:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу
пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног
стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати без положеног посебног стручног испита за
тржишног инспектора примају се на рад уз обавезу да тај испит полажу у
роковима и на начин прописан Правилником о програму и начину полагања
посебног стручног испита за тржишног инспектора („Службени гласник РС“
број 59/11). Кандидати са положеним државним стручним испитом немају
предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног
стручног испита. Кандидати са положеним посебним стручним испитом за
тржишног инспектора немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног посебног стручног испита за тржишног инспектора.
Кандидати који конкуришу на оба радна места, подносе појединачне пријаве
у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији
овереној од надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или
суду), биће одбачене закључком Конкурсне комисије.
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Администрација и управа
Овај конкурс се објављује на web страници Министарствa трговине,
туризма и телекомуникација: www.mtt.gov.rs, на web страници Службе
за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној
табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
На web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs може се
погледати опис послова оглашених радних места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.
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На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник
РСˮ, бр. 79/05, 81/05 - испрaвка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09
и 99/14) и члана 17 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за
попуњавање радних места у државним органима - пречишћен текст („Службени гласник РСˮ, бр. 41/07 и 109/09), а у складу са Закључком Комисије за
давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 Број: 112-546/2017-1, од 1. фебруара 2017.
године, министар омладине и спорта оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ
МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство омладине и
спорта, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2, источно крило.
II Радна места која се попуњавају:

1) Радно место за анализу и проверу извештаја у области
спорта, у звању саветник
у Одељењу за развој и унапређење система спорта, у
Сектору за спорт, у Министарству омладине и спорта, под
редним бројем 18 Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места
3 извршиоца
Опис послова - детаљније на сајту Министарства омладине и спорта (www.
mos.gov.rs); на сајту Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs) као и
на сајту НСЗ (www.nsz.gov.rs - део Oгласи из “Послова”).
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке, економске науке или организационе науке на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног искуства
у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о државној управи, Закона о спорту,
Закона о буџетском систему, Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта и делокруга рада Министарства омладине и спорта - усмено; познавање рада на рачунару - увидом у
одговарајући сертификат, уверење или слични документ или практичним радом
на рачунару (MS Office, интернет); вештина комуникације - усмено.

2) Радно место за планирање и програмирање ИПА
пројеката и сарадњу са међународним фондовима,
у звању саветник
у Групи за ИПА пројекте и међународне фондове, у
Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције,
у Министарству омладине и спорта, под редним бројем 27
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места
1 извршилац
Опис послова - детаљније на сајту Министарства омладине и спорта (www.
mos.gov.rs); на сајту Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs) као и
на сајту НСЗ (www.nsz.gov.rs - део Oгласи из “Послова”).
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит,
познавање рада на рачунару, знање енглеског и немачког језика.
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Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о државној управи, Закона о младима,
Закона о спорту, Закона о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи
Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ
(ИПА II), Уредбе о управљању програмима претприступне помоћи Европске
уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 20142020. године и делокруга рада Министарства омладине и спорта - усмено; знање
енглеског и немачког језика - увидом у сертификат, потврду или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару - увидом у одговарајући
сертификат, уверење или слични документ или практичним радом на рачунару
(MS Office, интернет); вештина комуникације - усмено.

3) Радно место за реализацију ИПА пројеката,
у звању саветник
у Групи за ИПА пројекте и међународне фондове, у
Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције,
у Министарству омладине и спорта, под редним бројем 28
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места
1 извршилац
Опис послова - детаљније на сајту Министарства омладине и спорта (www.
mos.gov.rs); на сајту Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs) као и
на сајту НСЗ (www.nsz.gov.rs - део Oгласи из “Послова”).
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке, политичке науке, организационе науке или економске науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три
године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о државној управи, Закона о младима,
Закона о спорту, Закона о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи
Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ
(ИПА II), Уредбе о управљању програмима претприступне помоћи Европске
уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 20142020. године и делокруга рада Министарства омладине и спорта - усмено; знање
енглеског језика - увидом у сертификат, потврду или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару - увидом у одговарајући сертификат, уверење или слични документ или практичним радом на рачунару (MS Office,
Интернет); вештина комуникације - усмено.

4) Радно место руководиоца Групе за међународну
сарадњу и европске интеграције, у звању саветник
у Групи за међународну сарадњу и европске интеграције, у
Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције,
у Министарству омладине и спорта, под редним бројем 30
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места
1 извршилац
Опис послова - детаљније на сајту Министарства омладине и спорта (www.
mos.gov.rs); на сајту Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs) као и
на сајту НСЗ (www.nsz.gov.rs - део Oгласи из “Послова”).
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит,
познавање рада на рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о државној управи, Закона о младима, Закона о спорту, Закона о закључивању и извршавању међународних уговора, Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и
њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране,
Закона о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске
комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II), Уредбе о
управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године и делокруга
рада Министарства омладине и спорта - усмено; знање енглеског језика - увидом
у сертификат, потврду или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару - увидом у одговарајући сертификат, уверење или слич-
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ни документ или практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештине
аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности
и вештина руковођења - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима;
вештина комуникације - усмено.

5) Радно место за хармонизацију прописа са ЕУ,
у звању саветник
у Групи за међународну сарадњу и европске интеграције, у
Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције,
у Министарству омладине и спорта, под редним бројем 31
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места
1 извршилац
Опис послова - детаљније на сајту Министарства омладине и спорта (www.
mos.gov.rs); на сајту Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs) као и
на сајту НСЗ (www.nsz.gov.rs - део Oгласи из “Послова”).
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит,
познавање рада на рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о државној управи, Закона о младима,
Закона о спорту, Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских
заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са
друге стране и делокруга рада Министарства омладине и спорта - усмено; знање
енглеског језика - увидом у сертификат, потврду или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару - увидом у одговарајући сертификат, уверење или слични документ или практичним радом на рачунару (MS Office,
Интернет); вештина комуникације - усмено.

6) Радно место за билатералну и мултилатералну
сарадњу, у звању саветник
у Групи за међународну сарадњу и европске интеграције, у
Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције,
у Министарству омладине и спорта, под редним бројем 32
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места
1 извршилац
Опис послова - детаљније на сајту Министарства омладине и спорта (www.
mos.gov.rs); на сајту Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs) као и
на сајту НСЗ (www.nsz.gov.rs - део Oгласи из “Послова”).
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно - научног поља друштвено - хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит,
познавање рада на рачунару, знање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о државној управи, Закона о младима,
Закона о спорту, Закона о закључивању и извршавању међународних уговора и
делокруга рада Министарства омладине и спорта - усмено; знање енглеског језика - увидом у сертификат, потврду или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару - увидом у одговарајући сертификат, уверење
или слични документ или практичним радом на рачунару; вештина комуникације
- усмено.

7) Радно место за кадровске послове, у звању саветник
у Одељењу за људске ресурсе, правне и опште послове,
у Секретаријату Министарства омладине и спорта, под
редним бројем 36 Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места
1 извршилац
Опис послова - детаљније на сајту Министарства омладине и спорта (www.
mos.gov.rs); на сајту Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs) као и
на сајту НСЗ (www.nsz.gov.rs - део Oгласи из “Послова”).
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке или
организационе науке на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
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ним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о државним службеницима, Закона о државној управи, Закона о општем управном поступку, Закона о раду и
делокруга рада Министарства омладине и спорта - усмено; познавање рада
на рачунару - увидом у одговарајући сертификат, уверење или слични документ или практичним радом на рачунару (MS Office, интернет); вештина комуникације - усмено.

8) Радно место за подршку кадровским пословима,
у звању млађи саветник
у Одељењу за људске ресурсе, правне и опште послове,
у Секретаријату Министарства омладине и спорта, под
редним бројем 37 Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места
1 извршилац
Опис послова - детаљније на сајту Министарства омладине и спорта (www.
mos.gov.rs); на сајту Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs) као и
на сајту НСЗ (www.nsz.gov.rs - део Oгласи из “Послова”).
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке, организационе науке или из научне, односно стручне области у оквиру образовно
- научног поља друштвено - хуманистичких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички
стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, познавање
рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о државним службеницима, Закона о државној управи, Закона о општем управном поступку, Закона о раду и
делокруга рада Министарства омладине и спорта - усмено; познавање рада
на рачунару - увидом у одговарајући сертификат, уверење или слични документ или практичним радом на рачунару (MS Office, интернет); вештина комуникације - усмено.

9) Радно место за јавне набавке у Министарству,
у звању саветник
у Одељењу за људске ресурсе, правне и опште послове,
у Секретаријату Министарства омладине и спорта, под
редним бројем 38 Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места
1 извршилац
Опис послова - детаљније на сајту Министарства омладине и спорта (www.
mos.gov.rs); на сајту Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs) као и
на сајту НСЗ (www.nsz.gov.rs - део Oгласи из “Послова”).
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке, економске науке или из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвенo-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 и најмање три године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају
у изборном поступку: познавање Закона о јавним набавкама, Закона о
општем управном поступку, Закона о облигационим односима и делокруга рада Министарства омладине и спорта - усмено; познавање рада на
рачунару - увидом у одговарајући сертификат, уверење или слични документ или практичним радом на рачунару (MS Office, Интернет); вештина
комуникације - усмено.

10) Радно место књиговође, у звању референт
у Одељењу за финансијско - материјалне, аналитичке и
информатичке послове, у Секретаријату Министарства
омладине и спорта, под редним бројем 45 Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
1 извршилац
Опис послова - детаљније на сајту Министарства омладине и спорта (www.
mos.gov.rs); на сајту Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs) као и
на сајту НСЗ (www.nsz.gov.rs - део Oгласи из “Послова”).
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Администрација и управа
Услови: завршена средња економска школа и најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о буџетском систему, Уредбе о
буџетском рачуноводству, Правилника о стандардном класификационом
оквиру и контном плану за буџетски систем и делокруга рада Министарства
омладине и спорта - усмено; познавање рада на рачунару - увидом у одговарајући сертификат, уверење или слични документ или практичним радом на
рачунару (MS Office, Интернет); вештина комуникације - усмено.

11) Радно место руководиоца Групе за стратешко
планирање, евалуацију и организацију, у звању виши
саветник
у Групи за стратешко планирање, евалуацију и
организацију, у Министарству омладине и спорта, под
редним бројем 53 Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места
1 извршилац
Опис послова - детаљније на сајту Министарства омладине и спорта (www.
mos.gov.rs); на сајту Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs) као и
на сајту НСЗ (www.nsz.gov.rs - део Oгласи из “Послова”).
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке или
политичке науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету и најмање седам година радног искуства у струци, положен државни
стручни испит, знање енглеског језика, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, Закона о државној управи, Закона о државним службеницима,
Закона о спорту, Закона о младима и делокруга рада Министарства омладине
и спорта - усмено; знање енглеског језика - увидом у сертификат, потврду
или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару - увидом у одговарајући сертификат, уверење или слични документ или
практичним радом на рачунару (MS Office, интернет); вештине аналитичког
резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина
руковођења - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима; вештина комуникације - усмено.

12) Радно место за организацију и евалуацију, у звању
млађи саветник
у Групи за стратешко планирање, евалуацију и
организацију, у Министарству омладине и спорта, под
редним бројем 55 Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места
1 извршилац
Опис послова - детаљније на сајту Министарства омладине и спорта (www.
mos.gov.rs); на сајту Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs) као и
на сајту НСЗ (www.nsz.gov.rs - део Oгласи из “Послова”).
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или природно-математичких наука или 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 и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима,
положен државни стручни испит, знање енглеског језика, познавање рада
на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о државној управи, Закона о државним службеницима, Закона о спорту, Закона о младима и делокруга рада
Министарства омладине и спорта - усмено; знање енглеског језика - увидом у
сертификат, потврду или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару - увидом у одговарајући сертификат, уверење или
слични документ или практичним радом на рачунару (MS Office, интернет);
вештина комуникације - усмено.

13) Радно место за инспекцијске послове у спорту,
у звању саветник
у Одсеку за инспекцијске послове у спорту, у Министарству
омладине и спорта, под редним бројем 61 Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
1 извршилац
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Опис послова - детаљније на сајту Министарства омладине и спорта (www.
mos.gov.rs); на сајту Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs) као и
на сајту НСЗ (www.nsz.gov.rs - део Oгласи из “Послова”).
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке или
из научне области Физичко васпитање и спорт 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 и најмање три године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање једног светског језика, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о спорту, Закона о
инспекцијском надзору и делокруга рада Министарства омладине и
спорта - усмено; познавање једног светског језика - увидом у сертификат, потврду или други доказ (оверена фотокопија индекса); познавање рада на рачунару - увидом у одговарајући сертификат, уверење
или слични документ или практичним радом на рачунару (MS Office,
интернет); вештина комуникације - усмено.

14) Радно место за подршку инспекцијским пословима у
спорту, у звању млађи саветник
у Одсеку за инспекцијске послове у спорту, у Министарству
омладине и спорта, под редним бројем 62 Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
1 извршилац
Опис послова - детаљније на сајту Министарства омладине и спорта (www.
mos.gov.rs); на сајту Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs) као и
на сајту НСЗ (www.nsz.gov.rs - део Oгласи из “Послова”).
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним
органима, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о спорту, Закона о инспекцијском
надзору и делокруга рада Министарства омладине и спорта - усмено; познавање рада на рачунару - увидом у одговарајући сертификат, уверење или
слични документ или практичним радом на рачунару (MS Office, интернет);
вештина комуникације - усмено.

15) Радно место интерног ревизора, у звању самостални
саветник, Самостални извршилац изван свих унутраших
јединица
у Министарству омладине и спорта, под редним бројем 63
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места
1 извршилац
Опис послова - детаљније на сајту Министарства омладине и спорта (www.
mos.gov.rs); на сајту Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs) као и
на сајту НСЗ (www.nsz.gov.rs - део Oгласи из “Послова”).
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке или
економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету и најмање пет година радног искуства у струци и најмање три
године рада на пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима, положен државни стручни испит, положен
испит или испуњени услови за стицање звања овлашћени интерни ревизор
у јавном сектору, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о буџетском систему, Уредбе о буџетском рачуноводству, Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије
у јавном сектору и делокруга рада Министарства омладине и спорта - усмено;
испуњени услови за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору - увидом у
уверење или други доказ о положеном испиту или испуњеним условима за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору; познавање рада на
рачунару - увидом у одговарајући сертификат, уверење или слични документ или
практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика - увидом у сертификат, потврду или други доказ (оверена фотокопија индекса); вештине аналитичког
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резоновања и логичког закључивања и организационе способности - провераваће
се писмено, стандардизованим тестовима; вештина комуникације - усмено.
III Место рада за сва радна места: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2, источно крило.
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство омладине и спорта,
Булевар Михајла Пупина број 2, источно крило, 11070 Нови Београд, са назнаком „За јавни конкурс”.
V Лица која су задужена за давање обавештења: Александра Луковић,
тел. 011/311-7099 и Драгана Шушљик, тел. 011/311-7553.
Заједничко за сва радна места:
VI Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике
Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из
радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање „Пословиˮ.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава
са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; копирана или очитана лична карта; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган
учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или
оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима (уколико поседује); оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори и други акти из
којих се види на ком радном месту, са којом стручном спремом и у ком периоду
је стечено радно искуство).
Напомена:
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима/ уверење о положеном правосудном испиту.

Сходно члану 9 Закона о државним службеницима којим је утврђено да су
кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима
доступна сва радна места и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама, кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без
положеног државног стручног испита.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о
држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од стране јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве,
неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене закључком конкурсне
комисије.
Овај оглас објављује се на web страници Министарства омладине и
спорта: www.mos.gov.rs, на wеб страници Службе за управљање кадровима:
www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли Министарства омладине и спорта и на wеб страници и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање „Пословиˮ.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник
РС“, бр. 79/05, 81/05 - испрaвка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка,
116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима - пречишћен текст („Службени гласник РС“, бр. 41/07 и 109/09) и Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-3962/2016 од 11. априла
2016 године оглашава:

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РСˮ, 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

I Орган у коме се попуњавају радна места:
Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Београд, краља Милана
16

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две
могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција
или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на
сајту Министарства омладине и спорта, у делу „Вестиˮ, http://www.mos.gov.
rs/vesti.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би
орган могао даље да поступа.
IX Трајање радног односа: За наведенa раднa местa радни однос се заснива на неодређено време.
X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, допуштене и разумљиве, уз
које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на
оглашеном радном месту провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 10. августа 2017. године, са
почетком у 9 часова, у Београду, у просторијама Службе за управљање кадровима, адреса Булевар Михајла Пупина број 2, источно крило и Министарства
омладине и спорта, адреса Булевар Михајла Пупина број 2, источно крило.
О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени телефонским путем на контакт бројеве које наведу у својим пријавама. Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке наредне фазе
изборног поступка бити обавештени на контакт бројеве које наведу у својим
пријавама или усмено након сваке завршене фазе поступка.
НАПОМЕНЕ
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања
пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа
о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
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II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за праћење реализације уговора, звање
саветник
у Групи за спровођење поступка располагања становима
и гаражама, у Одељењу за располагање становима и
гаражама и управљање државном имовином, у Сектору за
имовински поступак
1 извршилац
Опис послова - детаљније на сајту Републичке дирекције за имовину РС
(www.rdi.gov.rs); на сајту Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs)
као и на сајту НСЗ (www.nsz.gov.rs - део Oгласи из „Послова“).
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно
искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит и
познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о становању и
одржавању зграда и Закона о јавној својини - усмено, познавање рада на
рачунару - практичним радом на рачунару, вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд, краља Милана 16.

2. Радно место за припрему аката и праћење реализације
уговора, звање саветник
у Групи за расподелу на коришћење и управљање
непокретностима у државној својини у Одељењу за
располагање становима и гаражама и управљање
државном имовином, у Сектору за имовински поступак
1 извршилац

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

Администрација и управа
Опис послова - детаљније на сајту Републичке дирекције за имовину РС
(www.rdi.gov.rs); на сајту Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs)
као и на сајту НСЗ (www.nsz.gov.rs - део Oгласи из „Послова“).
Услови: стечено високо образовање из области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство у струци
од најмање 3 године, положен државни стручни испит, и познавање рада на
рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о становању и
одржавању зграда и Закона о јавној својини - усмено; познавање рада на
рачунару - практичним радом на рачунару, вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд, краља Милана 16.
III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Републичка дирекција за имовину Републике Србије, Сектор за финансијско-материјалне и
опште послове - Одељење за опште послове, 11000 Београд, краља Милана
16, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места
(навести радно место за које се подноси пријава)”.

VIII Трајање радног односа: за оглашена радна места радни однос се
заснива на неодређено време.
IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у Београду, у просторијама „Палате Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило, и просторијама Републичке дирекције за имовину РС, почев од 15.
августа 2017. године, о чему ће кандидати бити обавештени телефоном, на
број који су дужни да наведу у својим пријавама.
НАПОМЕНЕ:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу
пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног
стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом
немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног
државног стручног испита.
Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.

IV Лица која су задужена за давање обавештења: Љиљана Милутиновић, тел. 011/3346-397, Одељење за опште послове.

Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

V Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је
учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији
овереној од надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или
суду), биће одбачене закључком конкурсне комисије.

VI Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.

Овај конкурс се објављује на web страници Републичке дирекције
за имовину РС: www.rdi.gov.rs, на web страници Службе за управљање
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са
биографијом, адресом и бројем контакт телефона и наводима о досадашњем
радном искуству; изјава о прибављању података о којима се води службена
евиденција у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити
уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена
фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује стручна спрема која је
наведена у условима за радно место; оригинал или оверена фотокопија доказа
о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико
кандидат има положен државни стручни испит); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из
којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом
је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о
држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и
фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама. Фотокопије докумената које нису
оверене од надлежног органа неће се разматрати.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су:
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о
положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између
осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може
доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног
поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од
две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција
или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web
страници Републичке дирекције за имовину РС, на адреси www.rdi.gov.rs у делу
„конкурси”.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган
могао даље да поступа у супротном сматраће се да је пријава непотпуна.

Бесплатна публикација о запошљавању

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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положај:
Министарство државне управе и локалне самоуправе - Управни инспекторат,
Београд.
Положај који се попуњава:

Помоћник директора - главног управног инспектора
Управног инспектората Министарства државне управе и
локалне самоуправе - положај у петој групи
Опис послова - детаљније на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе (www.mduls.gov.rs); на сајту Службе за управљање кадровима
(www.suk.gov.rs) као и на сајту НСЗ (www.nsz.gov.rs - део Oгласи из „Послова“).
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 9 година радног искуства на управним
пословима; 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.
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Администрација и управа
У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга
Управног инспектората Министарства државне управе и локалне самоуправе;
стручна оспособљеност за рад на положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и
логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења
- посредно, путем стандардизованих тестова.

У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњава положај који je предмет овог
конкурса.

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, ул. Дечанска бр. 8.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: пријава на конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова
на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на
тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима
се доказује радно искуство у струци на управним пословима (потврде, решења и
други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у
ком периоду је стечено радно искуство); уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом
уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту).
Лице које нема положен државни стручни испит, може да поднесе пријаву
на конкурс с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека
рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима
достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од
дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази прилажу се у оригиналу или 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.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може
да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке
прибавити сама.
Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција
су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о
положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно
уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву
којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.
Пример изјаве се налази на сајту 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
10-12 часова: Ивана Ђуровић, тел. 011/313-09-01, Служба за управљање
кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или
фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама
у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене. 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 Министарства државне управе
и локалне самоуправе, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
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Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

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:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд.
Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник министра - руководилац Сектора
за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе
у Министарству грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре - положај у трећој групи
Опис послова - детаљније на сајту Министарства грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре (www.mgsi.gov.rs); на сајту Службе за управљање кадровима
(www.suk.gov.rs) као и на сајту НСЗ (www.nsz.gov.rs - део Oгласи из „Послова“).
Услови: стечено високо образовање из стручне области саобраћајно
инжењерство или машинско 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 4 године или
специјалистичким студијама на факултету; најмање 9 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање енглеског језика;
познавање рада на рачунару; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга Секторa за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе у Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; стручна оспособљеност за рад
на положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; познавање енглеског језика - увидом у доказ о познавању енглеског
језика; познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина аналитичког резоновања
и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења
- посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, Немањина бр. 22-26.

2. Помоћник министра - руководилац Сектора за водни
саобраћај и безбедност пловидбе у Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - положај
у трећој групи
Опис послова - детаљније на сајту Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (www.mgsi.gov.rs); на сајту Службе за управљање
кадровима (www.suk.gov.rs) као и на сајту НСЗ (www.nsz.gov.rs - део Oгласи
из „Послова“).
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким
студијама на факултету; најмање 9 година радног искуства у струци; положен
државни стручни испит; држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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У изборном поступку проверавају се: познавање области из делокруга
Секторa за водни саобраћај и безбедност пловидбе у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; стручна оспособљеност за рад на
положају и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих тестова.
Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, Немањина бр. 22-26.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ:
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: пријава на конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова
на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на
тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима
се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство); уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење
о положеном правосудном испиту).
Поред наведених доказа, за положај:
помоћник министра - руководилац Сектора за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - положај у трећој групи, учесник конкурса је у обавези да достави доказ о познавању енглеског језика и доказ о познавању рада на
рачунару.
Лице које нема положен државни стручни испит, може да поднесе пријаву
на конкурс с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека
рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20
дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање
положаја.
Лице које не достави писани доказ о познавању рада на рачунару подлеже
практичној провери вештине рада на рачунару.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и
фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може
да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке
прибавити сама.
Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција
су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о
положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно
уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву
којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.
Пример изјаве се налази на сајту 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 10-12
часова: Ивана Ђуровић, тел. 011/313-09-01, Служба за управљање кадровима.

Бесплатна публикација о запошљавању

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 Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, на интернет страници Службе за управљање
кадровима, на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у акт о систематизацији послова у органу у коме се 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.

ЈАГОДИНА
На основу члана 4 и 94 Закона о запосленима у аутономној покрајини и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС, број 21/16), члана
12 став 2 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање
радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС”, број 95/2016), Градско веће града Јагодине на 64-ој
седници одржаној 21.07.2017. године, по хитном поступку, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
I Орган у коме се положај попуњава:
Градска управа за опште и заједничке послове, Јагодина, Краља Петра I бр.6.
II Положај који се попуњава:

Начелник Градске управе за опште и заједничке послове
пријемом службеника на положају, на одређено време од
пет година – 1 извршилац
Опис послова - детаљније на сајту НСЗ (www.nsz.gov.rs - део Oгласи из
“Послова”).
УСЛОВИ: Стечено високо образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци. Општи услови за пријем кандидата у радни
однос: да је пунолетан држављанин РС, да није правоснажно осуђиван на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци, да раније није престајао
радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.
III Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт
телефон, податке о образовању, податке о радном искуству са кратким описом
послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорностима на тим пословима. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.
Кандидат је у обавези да, као доказ о испуњености општих и посебних услова на
јавни конкурс, достави следеће: оверену фотокопију дипломе о стручној спреми,
исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти
из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно
искуство), уверење о држављанству, извод из МКР, уверење о положеном државном стручном испиту, уверење о положеном правосудном испиту (кандидат са
положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту доставља оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном
правосудном испиту), уверење о неосуђиваности. Сви докази се прилажу у оверној
фотокопији осим уверења о држављанству које мора бити у оригиналу. Одредбом
члана 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број
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. Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су уверење о држављанству, извод
из МКР, уверење о положеном правосудном, односно државном стручном испиту.
Потребно је да учесник конкурса, уз 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 учесник конкурса учинити сам.
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IV Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријава на
конкурс је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у новинама и интеренет презентацији града Јагодине www.jagodina.org.rs.
V Адреса на коју се подносе пријаве: Градско веће града Јагодине, Јагодина, Краља Петра I број 6, са назнаком „За јавни конкурс“ и наводима положаја који се попуњава.
VI Лице задужено за давање информација о конкурсу: Снежана Радуловић, телефон 035/815-0510. По истеку рока за подношење пријава на јавни конкурс, Конкурсна комисија ће размотрити све пристигле пријаве и доказе и сачинити листу кандидата међу којима ће се спроводити изборни поступак. На листи
кандидата за избор ће се наћи само кандидати који испуњавају услове за положај
који се попуњава, о чему ће кандидати бити обавештени писаним путем и са којима ће се обавити усмени разговор у којем ће се оценити оне стручне способности,
знања и вештине кандидата за положај који се попуњава. Непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене закључком.

Л ОЗ Н И Ц А

БИБЛИОТЕКА “МИЛОВАН ГЛИШИЋ”
15320 Љубовија, Трг Војводе Мишића бб

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: лице поред општих услова предвиђених Законом, треба да испуњава и следеће посебне услове: да има VII/1 степен, и најмање три године радног искуства у области културе. Кандидати уз пријаву подносе: оверене фотокопије дипломе о завршеном факултету/школи; потврде о радном искуству,
или оверену фотокопију радне књижице; уверење о држављанству РС; уверење да нису осуђивани за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које их
чини неподобним за обављање послова. Пријаве са доказима и назнаком „За
конкурс“ слати на адресу установе у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса. Избор кандидата извршиће се у складу са Законом.

НИШ

ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА НИШ

18000 Ниш, Булевар Др Зорана Ђинђића 7

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: висока стручна спрема (одговарајуће високо образовање на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке струковне
студије или специјалистичке академске студије или високо образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири године) из области друштвено-хуманистичких наука или уметности; да кандидат има најмање пет година
радног искуства у струци; да се против кандидата не води истрага и да није
подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности,
као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање
дужности директора; знање једног светског језика; држављанство РС; општа
здравствена способност. Конкурсна документација треба да садржи следеће
доказе: предлог програма рада и развоја Позоришта за период од четири године; диплому или уверење о стеченој стручној спреми; радну књижицу, односно
други доказ о радном искуству (уговори, потврде и др.), из којих се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искуство;
биографију кандидата која мора да садржи елементе који доказују стручност,
допунска знања и способности у смислу члана 29 Статута Позоришта лутака
Ниш, са кратким прегледом остварених резултата у раду; уверење, не старије
од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није
подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности;
уверење да кандидат није правноснажно осуђиван; уверење о држављанству
РС (не старије од 6 месеци); извод из МКР; фотокопију личне карте; доказ о
знању светског језика (диплома факултета, потврда о положеном испиту на
студијама или уверење - потврда референтне акредитоване установе). Докази
се прилажу у оригиналу или копији овереној код надлежног органа. Пријаву
са конкурсном документацијом доставити у затвореним ковертама са назнаком
“Не отварати - за јавни конкурс за избор директора Позоришта лутака Ниш” у
року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса на горенаведену адресу
или лично сваког радног дана од 9.00 до 13.00 часова Служби општих послова.
Све додатне информације у вези конкурса могу се добити на број телефона
018/253-962, контакт особа секретар установе.
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НОВИ СА Д

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
21235 Темерин, Новосадска 326

1) Начелник
на период од 5 година, у звању положај у првој групи
2) Заменик начелника
на период од 5 година, у звању положај у другој групи
УСЛОВИ: општи услови: да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да
има општу здравствену способност, да му раније није престао радни однос
у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци; посебни услови: да
кандидат има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ; мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци.
ОСТАЛО: кандидат је дужан да поднесе следећу документацију: потписану
пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, оверену фотокопију дипломе правног факултета, оригинал или оверену фотокопију о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима
(кандидат са положеним правосудним испитом, уместо доказа о положеном
државном стручном испиту подноси доказ о положеном правосудном испиту),
оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству у струци, оригинал или оверену фотокопију доказа да му раније није престао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног односа, уверење да
није осуђиван за кривично дело за које предвиђена казна затвора од намање
6 месеци, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију извода из МКР и уверење о општој здравственој
способности. Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији
код јавног бележника. Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно
општинским управама. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве се подносе на горенаведену адресу са назнаком (за
радно место 1) “Пријаве на јавни оглас за попуњавање положаја - начелник
Општинске управе Општине Темерин” односно за радно место 2: “Пријаве на
јавни оглас за попуњавање положаја - заменик начелника Општинске управе
Општине Темерин“.

СМЕДЕРЕВО

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
11420 Смедеревска Паланка, Иве Бајазита 14/А
тел. 026/311-365, 026/312-998

Дипломирани правник
УСЛОВИ: управно-правни послови. Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има VII степен, одн.
завршене основне академске студије у четворогодишњем трајању у области
правних наука, годину дана радног искуства и да има лиценцу у складу са законом којим је уређена социјална заштита. Уз пријаву са кратком биографијом,
кандидат подноси оверену фотокопију дипломе о завршеним академским студијама у области правних наука, копију радне књижице и оверену фотокопију
лиценце. Пријаве са документацијом се подносе на горенаведену адресу у року
од 8 дана од дана објављивања. Неблаговреме и непотпуне пријаве се неће
узимати у обзир.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„Др ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“

22320 Инђија, Трг слободе 2
e-mail: direktor.biblioteka@indjija.net

Директор библиотеке
на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање из научне области друштвено-хуманистичког смера, на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије и мастер струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, и да поседује најмање 3 године радног искуства у култури. Уз пријаву на конкурс, кандидат прилаже: радну био-
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графију; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ
о радном искуству у области културе; програм рада и развоја библиотеке за
мандатни период од четири године. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве са потребном документацијом достављају се на горенаведену адресу, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора“. Додатне
информације могу се добити на бројеве телефона 022/551-280 и 022/551-378
или електронском поштом на info.biblioteka@indjija.net.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

22320 Инђија, Војводе Степе 40а

Директор установе
на период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен, факултета друштвених наука из области културе и
уметности, или стечено високо образовање из научне области друштвено
хуманистичког смера на студијама II степена (дипломске академске студије мастер), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;
најмање пет година радног искуства у струци. Уз пријаву за конкурс кандидат треба да достави: уверење о држављанству РС (оригинал или оверену
фотокопију не старију од шест месеци); оригинал или оверену фотокопију
стечене дипломе (не старију од шест месеци); потврду да лице није осуђивано; програм рада и развоја Културног центра за мандатни период од четири године. Лекарско уверење се доставља пре заснивања радног односа.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаве са потребном документацијом достављају се на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс
за избор директора - не отварати“. Све додатне информације можете добити
на телефон 022/510-915.

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ ОПШТИНСКА УПРАВА
22410 Пећинци, Слободана Бајића 5

Грађевински инспектор
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области грађевинске или
архитектонске струке на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног
искуства у струци, положен возачки испит за управљање моторним возилом Б
категорије и познавање рада на рачунару. Докази који се прилажу: пријава са
биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, као и контакт телефон а по могућности и интернет адреса, диплома којом се потврђује стручна
спрема (фотокопија), доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и
други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом
и у којем периоду је стечено радно искуство), доказ о положеном возачком
испиту за управљање моторним возилом Б категорије (копија). Пријаве се
могу доставити на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава за радно ангажовање на пословима радног места грађевински инспектор” или лично предати у Шалтер сали, радним данима од 8 до 13 часова. Рок за достављање
пријава је 15 дана од дана објављивања. Ближе информације могу се добити
на телефон 022/400-766.

УЖИЦЕ

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ УЖИЦЕ
31000 Ужице, Трг партизана 12
тел. 031/519-966

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: високо образовање; најмање 5 година радног искуства у струци;
да има стручна остварења и резултате рада у области културе; да има организаторске способности; да против њега није покренут кривични поступак
за дела која га чине недостојним за обављање дужности директора; да није
правоснажном одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за
обављање дужности директора. Пријава за конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању,
податке о посебним облицима знања, контакт телефон и својеручни потпис
кандидата. Докази који се прилажу уз пријаву за јавни конкурс: предлог програма рада и развоја позоришта за период од 4 године; извод из МКР; диплома или уверење о стручном високом образовању; радну књижицу, односно
други доказ о радном искуству, из ког се може утврдити на којим пословима
и којом стручном спремом је стечено радно искуство; биографију која садржи
податке о досадашњем раду и оствареним резултатима, као и организаторским способностима; уверење да против њега није покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности директора; уверење да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело које га чини
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недостојним за обављање дужности директора. Докази се прилажу у оригиналу или копији овереној код јавног бележника. Неблаговремене, недопуштене, неразимљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази, УО одбацити закључком. Пријаве слати на горенаведену адресу са назнаком “За јавни конкурс - именовање директора Народног
позоришта Ужице”. Конкурс је отворен од 04.08.2017. до 14.08.2017. године.

Трговина и услуге
КИК ПЛУС Д.О.О.

Земун, Батајница, Широки пут 35

Радник у производњи кекса
УСЛОВИ: I степен, возачка дозвола Б категорије. Кандидати се могу пријавити
од 6.00 до 14.00 часова на адресу послодавца или могу своје пријаве слати на
e-mail: office@kikplus.com у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

БРАНКОВИНА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО,
ТУРИЗАМ И ТРГОВИНУ
11000 Београд, Узун Миркова 7

Кувар
на одређено време
УСЛОВИ: IV, III или II степен; пожељно радно искуство на наведеним пословима. Кандидати треба да се јаве на телефон број 063/480-000. Рок за
пријављивање је 30 дана од дана објављивања огласа.

ТР “ЦУЦА”

11070 Нови Београд, Гандијева 44б
тел. 065/206-42-73

Продавац у трафици
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен, трговински техничар. Пријаве слати у року од 15 дана од
дана објављивања огласа.

КНЕЗ ПЕТРОЛ Д.О.О.

Земун, Батајница, Царице Јелене 28

Диспечер за транспорт
УСЛОВИ: IV степен у било ком занимању, са 12 месеци радног искуства на
траженим пословима. Кандидати своје пријаве могу слати на e-mail: posao.
knezpetrol@gmail.com или се могу пријавити путем телефона 064/859-4410 у
року од 30 дана од дана објављивања конкурса.

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
А.Д. ЗА ОСИГУРАЊЕ БЕОГРАД

Београд - Нови Београд, Трешњиног Цвета 1

Продавац осигурања
на одређено време 12 месеци, за рад у Зрењанину
10 извршилаца
УСЛОВИ: IV, VI/1, VI/2, VII/1 степен; радно искуство небитно; возачка дозвола Б категорије, основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer,
Outlook). Лица треба да пошаљу биографију на е-mail: dj.kaurin@wiener.co.rs.

КНЕЗ ПЕТРОЛ ДОО

11273 Београд - Земун, Царице Јелене 28
тел. 064/859-3166

1) Кувар
на одређено време 3 месеца, место рада Сомбор
3 извршиоца
2) Конобар
на одређено време 3 месеца, место рада Сомбор
3 извршиоца
УСЛОВИ: за радно место 1: IV, III или II степен у наведеном занимању; рад
у сменама; за радно место 2: IV, III или II степен у наведеном занимању; рад
у сменама; пожељно познавање страног језика. Оглас је отворен до попуне
радних места.
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АМАН ДОО

УР “ФОКУС БАР”

Сурчин, Виноградска 52а

18000 Ниш, Обреновићева 27/5

1) Референт калкулација
на одређено време
4 извршиоца

Конобар/шанкер
4 извршиоца

2) Финансијски књиговођа
на одређено време
6 извршилаца
УСЛОВИ: за радно место 1: IV, VI степен; радно искуство 5 година; за радно место 2: VI степен, радно искуство 5 година. Трајање конкурса 30 дана.
Потребно је да се кандидати јаве на телефон 011/2260-556 локал 113 или
062/889-3090, контакт особа Силвана Кинкела. Слање радних биографија на
и-мејл: silvana.kinkela@aman.co.rs.

ГЕБ ЛОГИСТИКА ДОО

Барајево, Слободана Пенезића - Крцуна 118
тел. 063/415-111

Возач
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању са Ц категоријом;
радно искуство 6 месеци.

“ЛАСТВА”ДОО

32000 Чачак, Булевар Танаска Рајића 119

Помоћни радник у штампарији
УСЛОВИ: пожељно: особа мушког пола до 35 година старости за помоћне
послове у штампарији. Кандидати треба да имају најмање III степен стручне
спреме без обзира на занимање и положен возачки испит Б категорије. Кандидати треба да се јаве Весни Драговић на телефон 032/355-190.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Поново оглашава слободна радна места за рад у Словенији
Послодавац: „ПОШТА СЛОВЕНИЈЕ “ д.о.о Марибор,
Словенија

Возач
место рада Љубљана-Словенија, на одређено време од 12
месеци, пробни рад 2 месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен, у било ком занимању; знање рада на рачунару. Рок за
пријаву: 15.08.2017. године. Телефони за контакт: 065/808-7005 и 063/8422245.

БЕЛ-ПЛАСТ ДОО

31000 Ужице, Бела Земља бб
тел. 069/757-548

Магационер
место рада Дријетањ
2 извршиоца
УСЛОВИ: III или IV степен, без обзира на занимање; основна информатичка
обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook); енглески језик - почетни ниво.
Пријаве слати на e-mail: posao@belplastcompany.com. Конкурс је отворен до
попуне.

RESPECT LEGAL DOO

11000 Београд, Луке Војводића 35

Спремачица
на одређено време 6 месеци
5 извршилаца
УСЛОВИ: I степен; да лице није осуђивано и да није под истрагом; радно искуство пожељно није обавезно. Kандидати могу да се јаве на телефон 011/25632-75. Конкурс је отворен до 05.08.2017. године.

ФЕНИКС ГИЗ ДОО ЈАЗОВНИК

11090 Београд - Раковица, Партизанска

Возач аутобуса
на одређено време, 2 године
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен, возач аутобуса или возач аутобуса и теретног моторног возила или III степен, возач аутобуса; возачка дозвола Д, Д1, Д1Е и ДЕ
категорије; рад у сменама; ноћни рад; радно искуство на пословима возача
Д категорије. Јављање кандидата на телефон 021/528-880. Рок за пријаву до
20.08.2017.

Поштоноша
место рада Љубљана - Словенија, на одређено време 12
месеци, пробни рад 2 месеца
6 извршилаца
Помоћни радник
место рада Љубљана, Цеље-Словенија, на одређено време
12 месеци, пробни рад 2 месеца
40 извршилаца
Текст конкурса можете видети на сајту Националне службе за запошљавање
- www.nsz.gov.rs (део огласи из „Послова“). За додатне информације, кандидати могу да се обрате: свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
Позивном центру НСЗ на број 0800/300-301 (позив бесплатан), миграционим
сервисним центрима НСЗ. Рок трајања конкурса: 18.08.2017. године.

“OPTICAL STORY” DOO - KRAGUJEVAC (TC PLAZA)
Нови Сад, Сентандрејски Пут 11
Огранак Крагујевац, Булевар Краљице Марије 11

Оптичар - радник у продаји
за рад у Крагујевцу, пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, оптичар или неко друго занимање; у обзир долазе кандидати која имају радно искуство у продаји; рад
на MS Office пакету; да нису осуђивани и да се против њих не води истражни
поступак; изражене организационе способности и спремност за тимски рад.
Кандидати, пријаве са биографијом, треба да проследе на e-mail: opticalstory@
gmail.com најкасније до 10.08.2017. годиннне. Само ће кандидати који уђу у
ужи избор бити обавештени и позвани на разговор.
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РЕМОНТ СЕРВИС “ЈАНКА”

21000 Нови Сад, Балзакова 12
тел. 021/512-741
e-mail: jankavladimira@gmail.com

Аутомеханичар
на одређено време, 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен аутомеханичар; пробни рад 1 месец; возачка дозвола Б
категорије; обезбеђена исхрана. Директно упућивање кандидата према договреним терминима за разговор, радни дани од 09-17 часова. Рок за пријаву
до 20.08.2017.

“TAYLOR SHIPPING SOLUTIONS” DOO
21000 Нови Сад, Карађорђева 70

Брокер за транспорт
50 извршилаца
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен. CV слати на енглеском језику.
Јављање кандидата на телефон +387/33-848-880 или e-mail: alisa@taylor-corp.
net. Рок за пријаву 31.08.2017.

“БРАЋА ДРИНИЋ”

21000 Нови Сад, Бранка Ћопића 203

Мајстори за ПВЦ и АЛУ столарију
на одређено време, 12 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен; пробни рад 1 месец; возачка дозвола Б
категорије. Јављање кандидата на e-mail: bracadrinic@gmail.com и телефон
021/6398-488. Рок за пријаву до 09.08.2017.

„БЕНТО МЛАДИ РАДНИК 30Г“ ДОО БЕОГРАД
11000 Београд - Савски Венац, Ђуре Даничића 11

Хигијеничар/кафе куварица
за рад у Новом Саду, на одређено време, 3 месеца
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен. Рад у сменама. Јављање кандидата на
e-mail:tanja.samardžija@farmalogist.rs и телефон 064/8584-748. Рок за пријаву
09.08.2017.

DOO “LIDER”-EXPORT IMPORT
21000 Нови Сад, Пап Павла 31

Возач
на одређено 2 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен; пробни рад 2 месеца; познавање механике,
превоз миксера за бетон; возачка дозвола Ц категорије. Јављање кандидата
на телефон 021/524-030. Рок за пријаву до 08.08.2017.

МАХАГОНИ ДЕКО Д.О.О.

22330 Нова Пазова, Краља Петра I Карађорђевића 49
тел. 022/325-035, 323-535

Столарски радник
на машинама abrihter-dihtu и циркулару - кројење грађе, на
одређено време до 2 године
Столарски радник у производњи
сирова монтажа и производња, на одређено време до 2
године
3 извршиоца
УСЛОВИ: III - IV степен; радно искуство минимум 2 године; познавање рада
на свим столарским машинама; самостално читање радионичких цртежа и кројних листи. Конкурс је отворен 30 дана. Пријаве слати на и-мејл
brankamahagoni@eunet.rs. Лица за контакт: Радомир Ашћерић, Бранка Павић.

ТРЕЈД-СИСТЕМ ДОО БЕОГРАД ОГРАНАК
СУБОТИЦА
24000 Суботица, Јована Микића 72

Радник на стоваришту резане грађе
за рад у Суботици
УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању без обзира
на радно искуство. Јављање кандидата на телефон 011/39-79-611. Оглас је
отворен до 25.08.2017.

Mедицина
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара бб
тел. 017/815-202

Медицинска сестра - техничар на одељењу
на одређено време од 2 месеца, замена запослене на
породиљском одсуству
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен, медицинска школа, општи смер и положен стручни испит.
Кандидат уз пријаву треба да достави оверен препис или фотокопију дипломе - уверења о завршеној средњој медицинској школи, оверен препис или
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, потврду НСЗ о дужини
чекања на запослење, доказ о радном искуству у струци након положеног
стручног испита на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија
радне књижице или потврда послодавца), лекарско уверење о здравственој
способности за рад (по извршеном избору кандидата - за изабраног кандидата); биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве на оглас доставити
на горенаведену адресу у року од 8 дана од дана оглашавања. Нетпотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
„ОЗРЕН“
18230 Сокобања, насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Сервир
на одређено време ради замене привремено одсутног
запосленог, до његовог повратка

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

УСЛОВИ: завршена угоститељска школа, смер конобар или сервир, III степен. Кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеној
средњој угоститељској школи, смер конобар или сервир, III степен. Пријаве
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кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и
неће бити разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће
се неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати
у затвореним ковертама путем поште на горенаведену адресу, уз напомену
„Пријава на оглас за сервира“ или лично у просторијама болнице.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА “СВЕТИ САВА”

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Oглас објављен 19.07.2017. године у публикацији „Послови”
поништава се за радна места руководилац Одељења за економско-финансијске послове и службеник за јавне набавке. У осталом делу текст огласа је непромењен.

Оглас објављен 19.07.2017. године у публикацији „Послови“ (број
734, стр. 21) за радно место доктор медицине на одређено време,
до 24 месеца, ради попуне упражњеног радног места, поништава
се у целости.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА “СВЕТИ САВА”

12220 Велико Градиште, Војводе Путника 28
e-mail: domzvg@mts.rs

ДОМ ЗДРАВЉА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине
на одређено време због замена раднице која је на
породиљском одсуству

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

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

Руководилац Одељења за економско-финансијске
послове
УСЛОВИ: ВСС, економски факултет; три године радног искуства на руководећим пословима у области буџетског пословања.

Службеник за јавне набавке

УСЛОВИ: медицински факултет, положен стручни испит, лиценца - уколико
је поседује; без радног искуства; рад на рачунару. Уз пријаву поднети краћу
биографију са адресом и контакт телефоном, оверену копију дипломе медицинског факултета или уверења о завршеном медицинском факултету, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију
извода из МКР. Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству
не сме бити старији од 6 месеци. Пријаве слати у затвореним ковертама на
горенаведену адресу или доставити лично у Правну службу ДЗ, са назнаком
„За оглас - за пријем у радни однос доктора медицине, на одређено време“.
Непотпуне, неблаговремене и преурањене пријаве неће се узети у разматрање. Трајање конкурса 8 дана од дана објављивања.

УСЛОВИ: ВСС, правни факултет; сертификат за службеника за јавне набавке;
три године радног искуства на пословима службеника за јавне набавке у
области буџетског пословања - здравство.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ

37000 Крушевац, Косовска 16

Медицинска сестра
у Служби продужене неге и палијативног збрињавања, на
одређено време, ради замене привремено одсутне, због
породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, до
њеног повратка на рад

1) Анестетичар
за рад у Одсеку за интензивно лечење и реанимацију у
Служби за анестезиологију и реаниматологију, на одређено
време ради замене привремено одсутног запосленог на
неплаћеном одсуству до повратка запосленог на рад или
његовог престанка радног односа

12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Медицинска сестра
у Служби продужене неге и палијативног збрињавања, на
одређено време 3 месеца, због повећаног обима посла
Медицинска сестра
у Служби психијатрије, на одређено време 3 месеца, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом и завршена средња медицинска школа - 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 МКР оригинал или оверену фотокопију (не старију од шест месеци). Кандидати који су
радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаве са документацијом доставити
на горенаведену адресу.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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ОСТАЛО: кандидат је дужан да уз пријаву на оглас приложи и следећу
документацију у фотокопији: диплому о завршеном факултету; доказ о
поседовању траженог сертификата; потврду о траженом радном искуству;
кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве се подносе
поштом на наведену адресу болнице. Пријаве поднете мимо рока и без
потпуне документације неће се узимати у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

2) Медицинска сестра - техничар
за рад у Одељењу за кожне болести при Служби за
инфективне и кожне болести, на одређено време, ради
замене привремено одсутне запослене на неплаћеном
одсуству до повратка запослене на рад или њеног
престанка радног односа
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и положен стручни
испит, IV степен, поседовање лиценце за рад или решење о упису у комору. Кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт
телефоном; оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована); фотокопију извода из матичне
књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко
презиме); oверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа (ако
је кандидат у/или био у радном односу) или решење о упису у комору
(ако кандидат није био у радном односу). Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни
однос. Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања. Уколико
изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року,
са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве доставити у затвореној коверти са
назнаком „За оглас“ са називом и редним бројем радног места за које се
конкурише, на горенаведену адресу.

Национална служба
за запошљавање
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА

Београд, Краља Милутина 8

Београд, Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Поново оглашава слободна радна места за рад у СР
Немачкој

1) Доктор медицине
на одређено време, до повратка одсутног запосленог са
боловања

Послодавац: DRK - Pflegedienste Rhein-Sieg/Rhein-Berg
GmbH, SR Nemačka

Асистент на пословима за здравствену негу
(нега старих лица), пробни рад 6 месеци
место рада North Rhine- Westphalia/ Rhein – Berg country/
Bergisch Gladbach Nemačka
10 извршилаца
Текст конкурса можете видети на сајту Националне службе за запошљавање
- www.nsz.gov.rs (део огласи из „Послова“). За додатне информације, кандидати могу да се обрате: свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
Позивном центру НСЗ на број 0800/300-301 (позив бесплатан), миграционим
сервисним центрима НСЗ. Рок трајања конкурса 01.10.2017. године.

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“Др МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ”
11000 Београд, Сокобањска 13
тел. 011/2668-631

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен; медицинска школа; положен стручни испит; искуство у
раду са полупокретним, непокретним пацијентима; радно искуство у струци
минимум 4 године.

Службеник за јавне набавке
на одређено време, замена запослене - породиљско
одсуство
УСЛОВИ: VII степен; правни факултет или други одговарајући факултет
друштвених наука; сертификат за службеника за јавне набавке (пожељно).
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију са адресом,
контакт телефоном и и-мејл адресом; неоверене фотокопије дипломе о завршеној школи, положеног стручног испита. Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертима на наведену адресу Клинике
- Правна служба, са назнаком “Пријава за оглас (са навођењем радног места
за које се конкурише)“. Пријаве морају да буду примљене у клиници најкасније осмог дана од дана објављивања огласа као последењег дана рока за
подношење пријава до 14 часова, без обзира на начин доставе. Пријаве које
буду примљене у клиници после истека дана и сата наведеног у овом огласу
сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са
назнаком датума и сата када су примљене у клиници. Пријаве са непотпуним
подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне.

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

Доктор медицине
за потребе Службе за радиолошку дијагностику
УСЛОВИ: медицински факултет; завршених 6 месеци обавезног лекарског
стажа; пробни рад у трајању од шест месеци; познавање рада на рачунару;
познавање најмање једног светског језика; лиценца. Кандидати су дужни да
доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о
завршеном медицинском факултету; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију радне књижице или другог доказа о рандом искуству
кандидата; лиценцу; фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волонтирању,
потврде о обављеном раду од стране начелника служби здравствених установа на меморандум, времену проведеном на раду и оценама рада кандидата
уколико их кандидат поседује. Пријаве слати у затвореној коверти на наведену адресу клинике, са назнаком “Пријава на конкурс за доктора медицине за
потребе Службе за радиолошку дијагностику на неодређено време- 1 извршилац”. 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 о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа
кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за послове за које се прима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има завршен медицински факултет, звање доктор медицине, VII/1 степен; положен стручни испит;
да поседује лиценцу за рад; познавање рада на рачунару; положен возачки
испит Б категорије. Кандидат подноси следећу документацију: фотокопију
дипломе о завршеном факултету; фотокопију потврде о положеном стручном
испиту; фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне лекарске
коморе; фотокопију возачке дозволе; фотокопију личне карте; кратку биографију, са навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачном адресом и контакт телефоном кандидата.

2) Медицинска сестра - техничар
на одређено време, до повратка одсутног запосленог са
боловања
2 извршиоца
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове: да има завршену
средњу медицинску школу, IV степен, звање медицинска сестра - техничар
општег смера; положен стручни испит; да поседује лиценцу за рад; положен
возачки испит Б категорије. Кандидат подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне здравствене коморе; фотокопију возачке дозволе Б категорије; фотокопију
личне карте; кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

3) Доктор медицине спец. неуропсихијатрије
у Консултативно - специјалистичкој служби
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа утвређених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршен
медицински факултет, звање доктор медицине VII/1 степен; положен специјалистички испит из неуропсихијатрије, звање доктор медицине специјалиста неуропсихијатрије, VII/2 степен; положен стручни испит; лиценца за рад.

4) Доктор медицине спец. ОРЛ
у Консултативно - специјалистичкој служби
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа утвређених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршен
медицински факултет, звање доктор медицине VII/1 степен; положен специјалистички испит из ОРЛ, звање доктор медицине специјалиста ОРЛ, VII/2
степен; положен стручни испит; лиценца за рад.

5) Доктор специјалиста радиолошке дијагностике
у Служби за радиолошку дијагностику
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа утвређених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршен медицински факултет, звање доктор медицине VII/2 степен; положен специјалистички испит из радиологије, звање доктор медицине специјалиста радиолошке
дијагностике, VII/2 степен; положен стручни испит; лиценца за рад.
Кандидати уз пријаву подносе следећу документацију (за радна
места 3, 4 и 5): фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију
дипломе о завршеној специјализацији; фотокопију потврде о положеном
стручном испиту; фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне
лекарске коморе; фотокопију личне карте; кратку биографију са адресом и
контакт телефоном.

6) Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту одраслих грађана са
кућним лечењем
2 извршиоца
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа утвређених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршен
медицински факултет, звање доктор медицине, VII/1 степен; положен стручни испит; лиценца за рад; познавање рада на рачунару; положен возачки
испит Б категорије. Кандидати уз пријаву подносе следећу документацију:
фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију дипломе о завршеној специјализацији; фотокопију потврде о положеном стручном испиту;
фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне лекарске коморе;
фотокопију личне карте; фотокопију возачке дозволе; кратку биографију са
навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачном адресом и контакт телефоном.
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Mедицина
7) Дипломирани психолог
у Служби за здравствену заштиту деце са развојним
саветовалиштем
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа утвређених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршен
филозофски факултет, смер дипломирани психолог, звање дипломирани
психолог); положен стручни испит; познавање рада на рачунару. Кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном факултету са звањем дипломирани психолог; фотокопију потврде о
положеном стручном испиту; фотокопију личне карте; кратку биографију са
навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачном адресом и контакт телефоном.

Технички радник - возач
у Техничкој служби
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа утвређених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршена
гимназија или средња економска школа, IV степен; положен возачки испит
Б категорије. Кандидати уз пријаву, подносе следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеној школској спреми; фотокопију возачке дозволе;
кратку биографију; фотокопију личне карте.
ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве
се подносе на горенаведену адресу или непосредно у канцеларији писарнице
Правне службе. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање. Одлука о избору кандидата на расписани конкурс биће објављена на огласној табли ДЗ, а информације се могу
добити у Правно-кадровској служби Дома здравља Гроцка. Како достављану
документацију не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

Доктор медицине
за потребе Клинике за дечију хирургију, пробни рад 3
месеца
Доктор медицине
за потребе Центра за неонатологију Клинике за
педијатрију, пробни рад 3 месеца
Доктор медицине
за потребе Клинике за педијатрију, пробни рад 3 месеца
Лекар на специјализацији или лекар специјалиста
радијационе онкологије
за потребе Центра за онкологију и радиологију, пробни рад
3 месеца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа утврђени су Законом о
раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и
13/2017 - одлука УС) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој
организацији са систематизацијом радних места КЦ Крагујевац. Уз пријаву
се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о
стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о положеном стручном испиту; уверење о држављанству РС; извод из МКР; извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом. Кандидати који имају
радно искуство након положеног стручног испита на пословима пружања
здравствене заштите (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање)
потребно је да доставе доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у
струци. Кандидати су у обавези да на пријави наведу за која радна места
конкуришу (било да конкуришу на једно радно место или на више радних
места). Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које
се заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води кривични
поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута
истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за
кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице); дозволу за рад
- лиценцу издату од надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа)
или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу). Уколико
изабрани кандидат не достави наведене документе у захтеваном року, са
њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује КЦ Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса ће бити објављени на сајту КЦ - www.
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kc-kg.rs. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Контакт телефон 034/50-52-73. Пријаве се подносе лично
у затвореној коверти преко писарнице или путем поште на горенаведену
адресу, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно
место... (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Виша медицинска сестра - техничар
(послови више патронажне медицинске сестре) на
одређено време ради замене привремено одсутне
запослене до њеног повратка на рад, за рад у Служби
поливалентне патронаже
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба
да испуњавају и посебне услове, односно да имају: завршену вишу медицинску школу или високу школу струковних струдија VI степен, положен стручни
испит и да поседују лиценцу за рад или решења о упису у комору.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време ради замене привремено одсутне
запослене до њеног повратка на рад, за рад у Служби хитне
медицинске помоћи и санитетског превоза
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба
да испуњавају и посебне услове, односно да имају: завршену средњу медицинску школу општег смера IV степен, положен стручни испит и да поседују
лиценцу за рад или решење о упису у комору.
ОСТАЛО: кандидати достављају: пријаву у којој наводе за које радно место
се пријављују; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или
решења о упису у комору; изјаву да су здравствено способни за послове за
које подносе пријаву; фотокопију извода из МКР. Кандидати који су се јавили
на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података
који могу бити важни за одлуку о пријему. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведени документа у остављеном року, са њим
се неће закључити уговор о раду. Пријавe на оглас могу се поднети у року од
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве са документацијом доставити на горенаведену адресу.

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

Доктор медицине
за потребе Службе опште хирургије, на одређено време до
повратка стално запосленог са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: VII степен, завршен медицински факултет; положен стручни испит.
Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; извод из МК венчаних (ако је дошло до промене презимена). 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 ОГЛАСА
ЗДРАСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Расадничка бб

Оглас објављен у публикацији “Послови”, 26.07.2017. године
поништава се у целости.

ДОМ ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРЕ “ДОМ ТОРЛАК”
11000 Београд, Јоргована 55 б

Медицинска сестра - неговатељ
на одређено време
УСЛОВИ: IV-III степен; пожељно положен стручни испит или лиценца; најмање 6 месеци на евиденцији НСЗ. Кандидати могу да се јаве на телефон:
011/3946-060 или своје пријаве могу послати на e-mail: office@domtorlak.rs у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

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

Mедицина / Индустрија и грађевинарство / Пољопривреда

ЈЕЛА ДОМ - УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
11000 Београд, Михаила Булгакова 38

Медицинска сестра - техничар
на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, образовни профил: медицинска сестра – техничар; положен државни стручни испит. За кандидате из
унутрашњости обезбеђен је смештај. Рок трајања конкурса 15 дана. Кандидати
се могу пријавити на конкурс путем телефона: 011/7423-663, Милица Биоленчек.

СТЕФАН ЋУПИЋ ПР УСЛУГЕ СМЕШТАЈА
“ПАЛМА МАГНОЛИЈА”
11000 Београд, Војводе Влаховића 16

Неговатељица
на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: III, IV степен; радно искуство у старачким домовима. Kандидати
пријаве могу послати на e-mail: palmadom@yahoo.com, или се могу јавити на
телефон 063/8302-855. Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

Индустрија и грађевинарство
ФЕРОМОНТ ОПРЕМА АД
26000 Панчево, Скадарска 77

Инжењер заваривања
УСЛОВИ: инжењер заваривања (интернационални инжењер заваривања IWE или европски инжењер заваривања - EWE), VI, VIII степен, машинске
или електротехничке струке. Оглас је отворен од 24.07.2017. године и траје
30 дана. Кандидати подносе пријаве на и-мејл: office@feromontoprema.rs, или
путем телефона 013/331-277, од 8 до 15 часова.

МЕГА ПЛУС СТ ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О.

ДОО “ДП МОНТАЖА БАУ”

34000 Крагујевац, Ђенерала Ковачевића 44
e-mail: office@dpmontazabau.com

Бравар - монтер
место рада Београд
5 извршилаца
УСЛОВИ: опис посла: монтажа ал. столарије, стаклене, вентилисане фасаде; 1 година радног искуства у струци. Лице за контакт Савић Миња, тел.
060/0575-780, 060/0575-785.

Пољопривреда
ПД НОВА БУДУЋНОСТ ДОО
Жарковац, Максима Горког 2а

Технолог ратарства
УСЛОВИ: диплома пољопривредног факултета, VII степен, смер ратаство.

Технолог мелиорације
УСЛОВИ: диплома пољопровредног факултета VII степен стручне спреме,
смер мелиорације.
ОСТАЛО: знање енглеског језика на нивоу Ц1; способност рада са програмима који су део Microsoft Office пакета; једна година радног искуства или
без искуства; поседовање возачке дозволе Б категорије - активан возач.
Пријаве се подносе искључиво слањем на и-мејл: seketar@novabuducnost.
co.rs. Потребно је послати CV (биографију), скенирану верзију дипломе (или
уверења о дипломирању), уверење о радном стажу (скениране стране радне
књижице и свако друго уверење о радном стажу), фотокопију возачке дозволе; контакт телефон. Рок за конкурисање је 20.08.2017. Уговор о раду се
заснива на одређено време са могућношћу каснијег запослења на неодређено време. Предвиђен датум почетка рада је прва половина септембра. Послодавац задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор,
као и право да поништи овај конкурс.

11080 Земун, Јернеја Копитара 36

Грађевински техничар
на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: IVстепен, грађевинске струке, познавање рада на рачунару (Excel),
знање енглеског језика - средњи ниво, радно искуство од 12 месеци. Кандидати своје пријаве могу слати на e-mail: office@vilaapolo.rs или се могу пријавити путем телефона: 011/4143-400 у року од 30дана од дана објављивања
конкурса.

„DIRECT ADVERTISING“ DOO

24000 Суботица, Плате Добројевића 6

Помоћни бравар - заваривач
пробни рад 6 месеци
3 извршиоца
УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању; знање рада
на ЦО2 апарату (тачкасто варење, обрада лима), потребно искуство на пословима бравара - заваривача. Јављање кандидата лично на адресу послодавца
радним данима у времену од 8-15 сати или на телефон 024/567-906. Оглас је
отворен до 19.08.2017. године.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
Бесплатна публикација о запошљавању

Посао се не чека, посао се тражи
02.08.2017. | Број 736-737 |
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ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 120
У радни однос у установи може да буде примљено лице
под условима прописаним законом и ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије.
5) зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада.
Доказ о испуњености услова из става 1, тач. 1) и 4) и 5) овог
члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2)
овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1.
тачка 3) овог члана прибавља установа.
Б ЕО Г РА Д

ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА

потребни докази и који испуњавају све потребне услове, одредиће се накнадно, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени путем телефона или
на други погодан начин. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу
- Сања Вујачић, телефон 011/2183-030. Пријаве уз које нису приложени сви
тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији - непотпуне пријаве,
као и неблаговремене и неразумљиве пријаве, биће одбачене.

ПУ “АДРИЈАНА”

11000 Београд, Војводе Богдана 11
тел. 011/3807-958

Медицинска сестра - васпитач
пробни рад 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ:. завршена средња медицинска школа, образовни профил: медицинска сестра - васпитач; знање рада на рачунару у MS Office пакету, познавање
енглеског језика, коришћење друштвених мрежа, личне особине: љубазност,
комуникативност, срдачност. Кандидати достављају пријаву и радну биографију на e-mail adresu: info@vrticadrijana.com. Контакт особа: Данијела Томић
Томашевић, тел. 063/8076-763. Рок трајања конкурса 15 дана.

ОШ „СТЕВАН СРЕМАЦ“

11272 Добановци, Маршала Тита 6
тел. 011/8465-645, 8465-499

Секретар школе
на одређено време ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен, завршен правни факултет (мастер или дипломирани
правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године); да кандидат има одговарајуће образовање; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство РС; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити: диплому о стеченом одговарајућем
образовању (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству
РС (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија); уверење да кандидат није под истрагом;
уверење да кандидат није осуђиван (прибавља установа); лекарско уверење
о општој здравственој способности, не старије од 6 месеци - доставља изабрани кандидат. Пријаве кандидата са доказима о испуњавању услова и биографијом доставити на адресу школе у року од 8 дана од дана објављивања
огласа. Неблаговремене пријаве као и пријаве са непотпуном документацијом
неће се разаматрати.

ПУ “БАШ-ЧЕЛИК”

11000 Београд, Теразије 41
тел. 011/218-4030

11000 Београд, Беранска 26Г
тел. 065/3703-323

Програмски координатор

Директор

УСЛОВИ: висока стручна спрема друштвеног смера; најмање једна година
радног искуства на пословима у правосуђу, адвокатури, образовању одраслих, академским установама или невладиним организацијама са претежним
делатностима у области права и образовања.

Сарадник Одељења за финансијско рачуноводствене
послове

УСЛОВИ: VII степен; дипломирани васпитач; 7 година искуства у струци.

Педагог
УСЛОВИ: VII степен; дипломирани педагог; 7 година радног искуства у
предшколској установи.

Васпитач

УСЛОВИ: ВШС/ССС; економске струке; најмање три године радног искуства у
струци; познавање рада на рачунару.

УСЛОВИ: VI степен, васпитач; 3 године радног искуства у предшколској
установи.

ОСТАЛО: Кандидат мора да буде пунолетан и да има држављанство РС; да му
раније није престао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци (чл. 45 ст. 1 Закона о државним службеницима). Пријаве се подносе
на горенаведену адресу, са назнаком “За јавни конкурс”. Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс
оглашен. Пријава на конкурс мора да садржи: име и презиме кандидата,
датум и место рођења, ЈМБГ, адресу становања, контакт телефон или и-мејл
адресу. Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави и следеће доказе у оригиналу или овереној фотокопији: диплому о завршеном факултету
друштвеног смера, уверење о држављанству (не старије од шест месеци),
уверење да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци и уверење да против њега није покренута истрага или поднета оптужница (не старије од шест месеци). У изборном поступку оспособљености, знање и вештине
кандидата, проверавају се усмено. Време и место провере знања и вештина
кандидата, чије су пријаве благовремене, потпуне, уз које су приложени сви
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УСЛОВИ: IV степен, медицинска сестра - васпитач; 2 године радног искуства
у предшколској установи.
ОСТАЛО: Кандидати своје пријаве могу слати путем e-maila: nnbjelanovic@
gmail.com. Конкурс је отворен до попуне радног места.

Национална служба
за запошљавање
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ПУ “ЛЕПТИРИЋИ”

19210 Бор, Војске Југославије 12

37215 Ражањ, Јована Јовановића Змаја 9

Универзитетски наставник у звању доцента за ужу
научну област Хемија, хемијска технологија и хемијско
инжењерство
на одређено време изборни период у трајању од 5 година

Стручни сарадник - педагог

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког
факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа
универзитетских сарадника на Универзитету у Београду, кандидат треба да
испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII степен, докторат наука из
научне области технолошко инжењерство, са завршеним техничким факултетом, смера неорганска хемијска технологија, модул: заштита животне средине.
Остали услови утврђени су одредбом члана 64 Закона о високом образовању
(“Сл. гл. РС“, бр 44/2010) и члана 104, 105 и 108 Статута Техничког факултета
у Бору као и Правилника о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду. Уз пријаву на конкурс,
неопходно је доставити доказе о испуњености услова конкурса (биографија,
списак радова, копиране научних и стручних радова, диплома о одговарајућој
стручној спреми, извод из МКР, уверење о држављанству, потврда надлежног
органа непостојања сметње из члана 62 став 4 Закона о високом образовању
(казнена евиденција МУП-а), документа у оригиналу или овереном препису и
не старија од шест месеци). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
размагране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова конкурса,
достављају се на горенаведену адресу. Рок за пријем пријава је 15 дана од дана
објављивања конурса.

К РА Г УЈ Е В А Ц

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “МИЛЕТА НИКОЛИЋ”
34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 3

Директор
на период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 став 2 ЗОСОВ („Сл. гл. РС“, бр.
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 и 68/15) за наставника те врсте школе и подручја
рада или стручног сарадника, односно који има: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у складу са Законом о
високом образовању, почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године, дозволу за рад, обуку и
положен испит за директора установе и најмање пет година рада у установи
након стеченог одговарајућег образовања на пословима образовања и васпитања. Поред наведених услова у погледу образовања кандидат мора да
испуњава и услове из члана 120 став 1 чл. 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези
да достави: кратке биографске податке; оверену копију дипломе о стеченом
образовању; оверену копију уверења о положеном испиту за лиценцу; доказ
о радном стажу у области васпитања и образовања; оригинал или оверену
копију уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци) и доказ да зна
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад - српски језик, осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику. Уверење
о положеном испиту за директора се не прилаже или је изабрани кандидат
дужан да савлада обуку и положен испит за директора ради стицања лиценце
за директора, на начин и у роковима прописаним ЗОСОВ. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду односно ступања на дужност, а доказ
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ прибавља установа по службеној дужности пре
доношења одлуке о избору кандидата. Пријаву слати на горенаведену адресу школе поштом или доставити лично у секретаријат школе сваког радног
дана од 07.00 до 14.00 часова. Рок за достављање пријава је 15 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Телефон за информације 034/6712-128.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: VII степен, филозофски факултет, група педагогија; да је лице пунолетно; да има држављанство РС.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер медицинска сестра - васпитач; да је лице пунолетно; да има држављанство Републике Србије.

Возач
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; возачка дозвола Д категорије; да
је лице пунолетно; да има држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ СА Д

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

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

Сарадник у звању сарадника у настави за ужу област
Процесна техника
на одређено време, 1 година
УСЛОВИ: VII/1 степен, машинске струке, услови прописани чланом 71
Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом
Саду и Факултета техничких наука. Приложити: пријаву за заснивање
радног односа и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже
области и датум објављивања конкурса), краћу биографију, библиографију (списак радова), оверене фотокопије диплома и додатака дипломама на свим нивоима студија, дипломама стеченим у иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе,
фотокопирану или очитану личну карту, остале доказе о испуњености
услова конкурса као и фотокопије објављених научних, односно стручних радова у научним часописима, зборницима или саопштених на међународним или домаћим научним скуповима са рецензијом, односно признатих уметничких дела, оригиналних стручних остварења (пројеката,
студија, патената, оригиналних метода и сл.), објављених уџбеника,
монографија, практикума или збирки задатака за ужу област за коју се
бира. Сви кандидати треба да попуне електронски образац са подацима
о кандидату који се налази на сајту Универзитета у Новом Саду (http://
www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje)
и исти пошаље не мејл: opstaftn@uns.ac.rs. За сваку одредницу коју кандидат испуњава у електронском формулару неопходно је приложити
доказе у форми одлуке, решења, потврде и сл. 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.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
“Др РАДИВОЈ УВАЛИЋ”

21400 Бачка Паланка, Трг братства и јединства 23

Наставник економске групе предмета
са 75% радног времена, на одређено време, замена
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен. Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Сл. гл. РС” бр. 24/05, 61,05 и 54/09), треба да испуњава и
посебне услове предвиђене чл. 120 став 1 тачка 1, 2, 3, 4, 5 и чл. 8 став 2
и став 4 ЗОСОВ (“Сл. гл. РС” бр.72/09, 52/11, 55/13), услове из Правилника
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада економија, право и
администрација (“Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр.16/2015, 11/2016 и
2/2017).

Наставник куварства са практичном наставом
на одређено време ради замене одсутне запослене преко
60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање по чл. 8 и чл. 121 став 9 и 10 ЗОСОВ (“Сл.
гл. РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15), потребна школска спрема одређена је
у Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника
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Наука и образовање
и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство, и туризам (“Сл. гл. РС - Просветни Гласник” бр. 5/15, 16/2015, 19/2015,
11/2016 и 2/2017).
ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати прилажу одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност услова предвиђених Законом, Правилником и овим конкурсом и то: диплому о стеченом одговарајућем образовању (оверена фотокопија); потврду или уверење високошколске установе
о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са ЕСПБ; уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из МКР; доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
изабрани кандидат пре закључење уговора о раду; доказ да кандидат није
осуђиван прибавља школа; доказ да кандидат зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад - српски језик. Документација се доставља у оригиналу или овереним фотокопијама. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као
и пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати. Пријаве слати
на горенаведену адресу или донети лично у просторије школе, радним даном
од 9.00 до 12.00 часова.

ПУ “РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”
21000 Нови Сад, Павла Симића 9

Васпитач
на одређено време, ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
11 извршилаца
УСЛОВИ: за рад наставника, васпитача и стручног сарадника прописани су
чланом 8 и 120 ЗОСОВ (“Сл. гл. РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично
тумачење и 68/15): одговарајуће више односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске студије ) у трајању од три године - васпитач, или на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије).

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време, ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
7 извршилаца
УСЛОВИ: за рад наставника, васпитача и стручног сарадника прописани су
чланом 8 и 120 ЗОСОВ (“Сл. гл. РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење и 68/15): стечено средње образовање у трајању од четири
године - медицинска сестра васпитач оспособљена за рад са децом узраста
од шест месеци до две године; са децом узраста од две до три године лице
које има средње образовање (медицинска сестра - васпитач) и лице које има
одговарајуће више образовање односно одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена (основне струковне студије) на којима је оспособљено за рад са децом јасленог узраста - васпитач.

Спремачица у вртићу
на одређено време, ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена основна школа; положен курс хигијенског минимума.

Помоћни радник у кухињи
на одређено време, ради замене одсутног запосленог преко
60 дана

П ОЖ А Р E В А Ц

ПУ “14 ОКТОБАР”

12311 Мало Црниће, Маршала Тита бб
тел. 012/280-108

Директор
на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: лице треба да испуњава услове прописане чланом 8 став 2 и чланом
120 ЗОСОВ (“Сл. гл. РС” бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично
тумачење, 68/2015 и 62/2016); лице које има образовање из члана 8 став 2
овог Закона и то: васпитач и стручни сарадник који је стекао одговарајуће
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и да има
дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе и најмање 5
година рада у установи након стеченог одговарајућег образовања; лице које
има одговарајуће образовање из члана 8 став 3 овог Закона; изузетно, васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама
у трајању од 3 године или вишим образовањем, има дозволу за рад, обуку и
положен испит за директора установе и најмање 10 година рада у установи
на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања. Изабрани директор који нема испит за директора, дужан је да исти
положи у року од годину дана од дана ступања на дужност (директору који не
положи испит за директора у прописаном року престаје дужност директора).
С обзиром да програм обуке за директора установе и Правилник о полагању
испита за директора установе нису донети, изабрани кандидат ће бити у обавези да савлада обуку и положи испит за директора на начин и у року који
пропише министар. Поред наведених услова, кандидат мора да испуњава и
услове предвиђене чланом 120 овог Закона и то: да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ; да има држављанство РС; да зна језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: биографске податке (биографију са кратким прегледом кретања у
служби и предлогом рада директора ПУ); оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном искуству са
подацима о пословима и задацима које је обављао на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (доказ о радном
стажу); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду);
доказ одговарајуће високошколске установе о познавању језика на ком се
изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику); уверење о држављанству РС (оригинал или оверена
фотокопија); извод из МКР, односно венчаних за жене (оригинал или оверена
фотокопија); уверење да није под истрагом (оригинал или оверена фотокопија); податке из казнене евиденције МУП-а да није осуђиван за наведена
кривична дела. Сва докуметација не сме бити старија од 6 месеци. Рок за
пријаву на конкурс: 15 дана. Благовременом пријавом сматра се пријава која
је предата у року утврђеном конкурсом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Фотокопије докумената које нису оверене
од стране надлежног органа неће се узимати у разматрање. Пријаве са свим
доказима о испуњености услова из конкурса доставити на горенаведену адресу, са назнаком: “Конкурс за директора”.

УСЛОВИ: завршен други степен школске спреме; положен курс хигијенског
минимума.
ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл.
24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл.
120 став 1 тачка 1, 2, 3, 4, 5 ЗОСОВ. Уз пријаву доставити: доказ о стручној
спреми, уверење о држављанству. Фотокопије морају бити оверене и не старије од 6 месеци. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је
да достави лекарско уверење и санитарну књижицу. Доказ о неосуђиваности
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 120 став 1, тачка 3
ЗОСОВ прибавља установа од надлежног органа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Писане пријаве могу се доставити путем
поште или донети лично на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс
__________ (навести радно место за које се кандидат пријављује)“.
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Наука и образовање

ПРОКУПЉЕ

ВАЉЕВО

ОШ „МИЛИЋ РАКИЋ МИРКО“

МУЗИЧКА ШКОЛА “ЖИВОРАД ГРБИЋ”

Наставник математике
на одређено време, ради замене одсутног радника преко
60 дана

Наставник виолине
на одређено време до повратка одсутне запослене

18400 Прокупље, Ратка Павловића 150
тел. 027/324-168, 329-601

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор математике, дипломирани
математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике и рачунарства,
дипломирани математичар за математику економије, професор информатике - математике, дипломирани математичар - астроном, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија (са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани
информатичар, мастер математичар, мастер професор математике, мастер
професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике - мастер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер
(са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани математичар професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика,
дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије), професор хемије - математике, професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике, професор математике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски
смер, дипломирани математичар и информатичар. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају завршене основне академске студије на студијским програмима из области математике или примењене математике (са положеним испитом из предмета
геометрија или основи геометрије) или двопредметне наставе математике
и физике односно математике и информатике. За наставника може бити
изабрано лице која има одговарајуће високо образовање из члана 8 ЗОСОВ
и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи складу са ЕСПБ, или положен испит у току студирања из педагогије
и психологије, или положен испит за лиценцу, да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1
тачка 3 ЗОСОВ, да има држављанство РС, да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву каднидат подноси: диплому о стеченом
одговарајућем образовању; уверење којим доказује образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (односно доказ да је кандидат испите положио у току студирања или уверење о положеном испиту за
лиценцу); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из МКР.
Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања.

УЖИЦЕ

ОШ “ДУШАН ЈЕРКОВИЋ”

31000 Ужице, Трг Светог Саве 22
тел. 031/514-146

Наставник српског језика
на одређено време до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: VII/2 степен, у наведеном занимању према Правилнику о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у основним школама; 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. Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис - фотокопију
дипломе, уверење о држављанству. Пријаве са траженом документацијом
доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. За додатне информације лица се могу обратити секретару школе на телефон 031/514-146.

Национална служба
за запошљавање
Бесплатна публикација о запошљавању

14000 Ваљево, Карађорђева 122
тел. 014/222-267

Корепетитор
на одређено време до повратка одсутне запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних Законом кандидати треба да
испуњавају услове прописане чланом 120 ЗОСОВ и услове прописане Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој
школи и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада култура, уметност и јавно информисање. Уз пријаву се подноси:
доказ о одговарајућем образовању (диплома или уверење о стеченом одговарајућем образовању и 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 ЕСПБ, односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно о положеном испиту
за лиценцу); извод из МКР; уверење о држављанству РС. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања прибавља
установа. Докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији.

В РА Њ Е

ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА
17500 Врање, Филипа Филиповића 20
тел. 017/421-859

Наставник у звању професора струковних студија за ужу
научну област Менаџмент и бизнис
УСЛОВИ: VIII/1 степен, економски факултет, ФОН, шумарски факултет, докторат из одговарајуће уже научне области за коју се бира и 5 година радног
искуства у настави.

Наставник у звању предавача за ужу научну област
Примарна прерада дрвета
на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VII/2 степен, шумарски факултет, специјализација или магистратура
из одговарајуће уже научне обласи за који се бира.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних и
стручних радова, сами радови, оверене дипломе о одговарајућој стручној
спреми, извод из МКР, уверења о држављанству) подносе се на горенаведену
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЗА ЈЕЧАР

ОШ „9. СРПСКА БРИГАДА“

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11
тел. 030/463-335

Спремачица
у издвојеном одељењу у Валакоњу, на одређено време, до
повратка радника са боловања
УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидат уз молбу прилаже: оверену
фотокопију сведочанства или уверења о стеченом одговарајућем образовању, уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), не старије од 6 месеци, извод из МКР (оригинал или оверену фотокопију) не старији
од 6 месеци, уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом (лекарско уверење) изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Уверење о неосуђиваности правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 ЗОСОВ школа прибавља по
службеној дужности. Пријаве доставити на горенаведену адресу, са назнаком
„За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир.
Рок за подношење молбе је 8 дана од дана објављивања конкурса.
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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

