слободна радна местa

Национална служба за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању
Број 742 / 13.09.2017.

763

НОВИ СЈАЈ СТАРИХ ЗАНАТА
ТЕМА БРОЈА - Привредна комора Србије је основала Групацију за

неговање старих заната и народне традиције како би скренула пажњу
јавности на значај онога што раде занатлије и подржала ревитализацију
малих породичних фирми
Стр. 4

Бесплатна публикација о запошљавању
Број 742 • 13. септембар 2017. године

САДРЖАЈ
Отворен нови центар за окупљање и развој
ИТ заједнице у Суботици
Идеје које мењају свет

3

Традиција и модерно тржиште
Нови сјај старих заната

4

Оригиналност у пословању
Сасвим необичан трговац

6

Стратешким партнерством до
развоја региона
НИШ - град напредних технологија

8

Јавни позиви
Послови огласи
Администрација и управа

9
13

Трговина и услуге

17

Медицина

19

Ветерина

21

Индустрија и грађевинарство

21

Саобраћај и везе

24

Наука и образовање

24

Програм стручне праксе у Панчеву
Прва шанса за рад у струци

41

Нови концепт бриге о деци и прилика
за запошљавање
Нана преко дана

42

Двоструко већа издвајања из буџета
Града Новог Сада за предузетнице
Подршка женском предузетништву

43

Демографска кретања негативна, упитна
и стручност расположивог кадра
Да ли ће Србија увозити радну снагу
Унапредите пословање свог предузећа кроз
мере активне политике запошљавања
Заједно до пословног циља

14

УВОДНИК
ОД СТАРИХ ЗАНАТА ДО ЦЕНТРА
ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Како у модерно, брзо време очувати традицију, послове који
негују старе занате у Србији? Како им пружити подстрек да наставе да раде, али и мотивисати младе да се баве тим послом и
очувају породични бизнис? Истраживали смо може ли да се живи
од бављења старим и уметничким занатима, какве су могућности
за опстанак и развој посла, као и какву подршку добијају од државе. Директно смо од оних који се деценијама баве тим послом сазнали каква је ситуација и какви су им планови, али смо открили
и многе интересантне тајне које крију њихове радње - Нови сјај
старих заната.
Читаћете и да ли је бављење необичним, не тако честим бизнисом могуће у Србији, у тексту Сасвим необичан трговац.
Колико је стрпљења и рада потребно да од идеје стигнете до реализације посла, колико је важно да пратите своје снове и да не
одустајете и када сви око вас мисле да нећете успети. Важно је да
имате добру и интересантну идеју, а ми вам на нашим странама
представљамо једину продавницу у Београду чији нам власник
доноси мирисе и укусе најразличитијих зачина из целог света, као
и младе људе који се баве производњом уља и брашна од коштица
шљиве, кајсије, лешника и мака. Да ли смо вас заинтересовали?
Представљамо вам оглас који привлачи велику пажњу - за
запошљавање нана, жена које брину о деци и воле их, а пожељно
је да имају више животног искуства. Концепт таквог чувања деце
постоји у многим европским земљама, а две даме пренеле су га
и у Србију. Колико ће то значити родитељима који немају помоћ
бака и дека, али и колико ће људи добити посао - биле су наше
теме у тексту Нана преко дана.
У овом броју говоримо и о актуелним кретањима на тржишту
рада, перспективама за запошљавање и подсећамо на расположиве
програме за подстицање запошљавања које спроводи НСЗ, а у светлу
недавне изјаве председника Србије Александра Вучића да Србија већ
мора да узима раднике из иностранства - Да ли ће Србија увозити радну снагу. Посебно ћемо се осврнути на нишко тржиште рада
и активости Филијале Ниш НСЗ, која бележи веома добре резултате
када је у питању реализација мера запошљавања и смањење броја
незапослених на евиденцији - Ниш - град напредних технологија.
Редакција
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Отворен нови центар за окупљање и развој ИТ заједнице у Суботици

ИДЕЈЕ КОЈЕ МЕЊАЈУ СВЕТ
Место знања, иновација и инспирације отворено је за целокупну домаћу ИТ заједницу.
То је coworking простор, едукативни центар и место где ће се неговати предузетништво, размена
идеја, менторство и лични развој свих који су заинтересовани за ову област

Ц

ентар у Суботици је осми Стартит центар, који има 24 места за coworking, пет сала за састанке, салу за организовање
предавања која прима до 60 људи, оптички интернет, као и
друге погодности за своје станаре и посетиоце.
Сви који се баве ИТ технологијом имаће прилику да стекну или
прошире своја знања и да на овом месту упознају људе сличних интересовања. Онима који имају више искуства Центар ће омогућити
да то искуство поделе, чиме ће се допринети развоју технолошке и
предузетничке заједнице. Као резултат свега овога, биће организоване различите радионице, семинари, предавања, састанци.
Infostud Hub, у оквиру кога се налази и Стартит центар Суботица,
настао је као корак унапред за Webinarium coworking простор, који од
2013. године постоји у овом граду.
Директор компаније „Инфостуд“ у Суботици Бранимир Гајић
рекао је да је циљ отварања Центра да се онима који улазе у ИТ предузетништво олакша тај пут и да се ојача локална ИТ заједница.
„Желимо да ово буде једно отворено место за све заинтересоване,
где ће долазити до размене знања међу људима, тимовима, професионалцима, фриленсерима, студентима, професорима, фирмама”,
истакао је Гајић и додао да ће једна од активности бити и бесплатни
курсеви. Циљ је да корисници Центра унапреде своје личне и професионалне потенцијале и да се на тај начин повећа и запосленост.

Зоја Кукић, из Стартита, подсећа да је први пројекат у Србији
Стартит покренуо пре десет година, са циљем да вести и догађаји из
ИТ области буду видљивији у јавности и да их чује што више људи.
Од тада су организовани бројни догађаји: Стартит конференција
која је била регионалног карактера и велики догађај у Савамали
Стартит фест, један од најзначајнијих регионалних догађаја намењен
ИТ заједници, који је окупио више од 50.000 људи. Она је истакла да
је свакако најзначајније покретање сајта Стартит.рс, блога о технологији и предузетништву, који је првог месеца читало само хиљаду и
по људи, а данас га прати више од 70.000. Стартит центар покренуо
је бројне програме, а један од најзначајнијих је Академија за афирмацију стартап предузетништва.
„Сви наши простори на располагању су свима који поседују знање, а спремни су да га поделе са другима. Добиће бесплатан

ПОДАЦИ НСЗ О ИТ СТРУЧЊАЦИМА
До 31. августа ове године на евиденцији Националне службе за
запошљавање регистровано је 7.046 стручњака из ИТ области,
стручне спреме од IV до VIII степена, а међу њима су 2.624 жене.
Од почетка године до краја августа објављено је укупно 414 огласа
за запошљавање ИТ стручњака, а у истом периоду посао је добило
њих 3.263, а од тог броја укупно 977 жена.

Бесплатна публикација о запошљавању

НОВА ЗАНИМАЊА
Технологије мењају свет, чему сведочимо нарочито последњих
година, па не престајемо да размишљамо о томе која ће занимања
бити актуелна у будућности и како да усмеравамо своју децу. На
сајту Стартит центра постоји списак занимања са највећим потенцијалом у будућности, као и шта је потребно учити и знати да би се
бавили тим послом.
• VR Developer – нови виртуелни свет и његов развој
• AR Developer – развој реалности која представља комбинацију
физичке и виртуелне
• Инжењер самовозећих аутомобила - развој вештачке
интелигенције
• Стручњак за машинско учење - подобласт вештачке
интелигенције и рачунарске науке
• Data Scientist - знање математике и статистике и програмерске
вештине
• Cloud Engineer - дизајн, планирање, менаџмент, одржавање
и подршка у вези са клауд компјутингом; неопходне су добре
логичке и организационе вештине
простор, а ми ћемо им пружити сву логистичку подршку за организовање догађаја и предавања, јер желимо да се што више људи
укључи у ИТ заједницу“, каже Зоја Кукић.
Infostud Hub је отворено место за све појединце, тимове, студенте, фриленсере и остале који желе да јачају ИТ сцену Суботице. Овај
простор за едукацију и информисање свих заинтересованих, а првенствено младих о употреби нових технологија, центар где ће се
окупљати ИТ заједница, настао је уз подршку суботичке компаније
Инфостуд и организације Стартит.
Већ током овог месеца у Центру су организовани бројни интересантни догађаји, међу којима и „Глобално село: Како идеје из малих
места могу да промене свет“, а 20. септембра одржаће се предавање
„Како и да ли основати фирму у Србији“. Такође, биће организовани
бесплатни курсеви прављења игара за децу и програмирања за незапослене, а све најаве и дешавања могу да се прате преко Фејсбук
странице Стартит центра Суботица.
У Србији постоји мрежа Стартит центара, који се налазе у Београду, Инђији, Новом Саду, Вршцу, Мајданпеку, Зрењанину и Ваљеву.
У њима се сусрећу и заједно раде програмери, дизајнери, маркетари и предузетници, људи који имају страст да решавају проблеме,
траже и стварају послове, за себе и друге. Кроз образовне програме,
конференције и фестивале Центра прошло је више од 12.000 људи.
Генерације полазника ИОС академије, Стартап академије, Wordpress
академије, Social Media академије, стекле су знање, вештине и добре
контакте, уз помоћ којих напредују у каријери.
Ј.Бајевић
13.09.2017. | Број 742 |
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ТЕМА БРОЈА Традиција и модерно тржиште

НОВИ СЈАЈ СТАРИХ ЗАНАТА
Привредна комора Србије је основала Групацију за неговање старих заната и народне
традиције како би скренула пажњу јавности на значај онога што раде занатлије и подржала
ревитализацију малих породичних фирми

Ј

органџијски, опанчарски, воскарско-лицидерски, стаклодувачки, ткачки, казанџијски, грнчарски, браварски, корпарско-плетарски, неки су од старих
заната који чувају израду предмета на специфичан начин. Занатских радионица у градовима је све мање, чини се да нема више колара, вуновлачара, содаџија... Ипак, постоје
они који се труде и користе своју даровитост
и виталност да њихови аутентични производи пронађу заинтересоване купце и очувају
свој посао. Стари занати су препознатљив
облик идентитета једног народа и имају изразиту вредност, што указује на важност њиховог очувања.
Приметите ли у шетњи градом старе,
трошне радње ташнера, обућара, шеширџије,
сајџије, кожара...? Оне одударају од модерног
духа једног велеграда, али привлаче пажњу
пролазника због своје аутентичности. Свака
чува своју историју и тајну, свака памти нека
боља времена, када су мајстори старих заната били господа и цењени у граду.

Заборављени кишобрани
Одлучили смо да посетимо малу радњу
за поправку кишобрана, која поред нових локала младих дизајнера, ресторана и кафића,
још увек чува дух старе Вишњићеве улице
у центру града. Зашто баш ову радњу? Зато
што у њој ради једина жена у Београду која
поправља кишобране и која нам је испричала
своју причу, причу породице Живковић и заната који чувају већ три генерације. Изненадили бисте се какве све старине и анегдоте крије
мала, тамна просторија препуна кишобрана и
делова, као и колико труда Татјана Живковић улаже да сачува породични посао.
Њена прича води нас у шездесете године прошлог века, када је њена мајка Љубинка Бошковић отворила радњу за поправку и
продају кишобрана. Тих година квалитетан,
леп кишобран био је практично статусни
симбол, а Љубинка је уживала велики углед
као једна од најбољих мајсторица у граду.
Кишобрани и најквалитетнији делови набављали су се из Италије.

Привредна комора Србије право
је место где занатлије могу да се
окупе, удруже и тако лакше
очувају посао
„Данас је ситуација другачија, у понуди
су јефтини кишобрани који се могу купити
на сваком кораку, па се људи ретко одлучују
да их поправљају, већ једноставно купе други. Посла је све мање и радња једва опстаје“,
са тугом говори Татјана. Ипак, не одустаје.
Жели да сачува породични посао, а у томе
јој помажу и ћерке, које су попут ње у тој
радњици одрасле.
„За озбиљнију поправку замене платна
на кишобрану потребно је неколико сати рада,
а та услуга кошта од 1.000 до 1.500 динара.
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Проблем је када у породичној фирми дође до смене генерације, јер млади
углавном нису заинтересовани да се озбиљно баве занатским послом
Највише има ситних, јефтинијих поправки,
попут ушивања платна, замене жица. Велики
је проблем што људи често донесу кишобран
на поправку, ја уложим време и материјал, а
они по њега не дођу“, каже мајсторица Татјана, окружена разнобојним, поправљеним, остављеним кишобранима који чекају власнике.
Ипак, прича нам и о лепим странама посла. Са гомиле извлачи стари јапански кишобран
који је поправила, од 18 дрвених жица и чисте
свиле, а затим и два стара кишобрана из 50-их
година прошлог века. Правила је она и кишобране који су права уметничка дела, за дипломске
радове на Факултету примењених уметности, а
недавно је у рукама држала прави антиквитет,
кишобран из средине 19. века, са златним жигом.
„Највише посла има кад је лоше време и
кад пада киша“, осмехује се Татјана. Логично.
Као што је и логично то да она сама кишобран
који ће носити бира по томе шта је тог дана
обукла.

Ревитализација малих
породичних фирми

Ова прича и тешка ситуација занатлија
- чувара традиције показује колико је важно
да их негујемо. Схватајући то, подршку је
пружила и Привредна комора Србије, која је
основала Групацију за неговање старих заната и народне традиције. Циљ је скретање

ТЕЖАК ПОСАО ЈОРГАНЏИЈЕ
Јорганџијска радња у Венизелосовој
улици у Београду бави се више од 50
година овим старим занатом. Предраг
Јанковић труди се свим силама да очува
породични посао, иако је, каже, муштерија све мање.
„Мој дека је био јорганџија, а ја сам учио
од њега још од малих ногу и наставио посао, иако сам студирао нешто друго. Данас је много теже и има много мање посла“, прича Предраг. Он сам ручно израђује
сваки комад, поправља јоргане, душеке
и јастуке. То је тежак посао. Потребно је
више од 10 сати да се један јорган уради.
„Користим само природне материјале:
вуну, памук и перје. Мој јорган траје и до
40 година, а највећи који сам радио био
је велики 3 пута 3 метра“, каже Предраг, чије веште руке израђују и јастуке
најразличитијих дезена и величина, али
и украсе за кревете, клупе, баштенске
гарнитуре. Његове муштерије захтевају
и добијају најбољи квалитет.
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Предузетницима који се баве
старим занатима омогућено је
да добију и посебне сертификате
и тако остваре бенефиције и
стимулације за боље пословање
пажње јавности на значај онога што раде занатлије, на очување и ревитализацију малих
породичних фирми које имају дугу традицију. Такође, Привредна комора Србије право
је место где они могу да се окупе, удруже и
тако лакше очувају посао.
Бранислава Симанић, директорка Сектора предузетништва ПКС, каже да се групација труди да се направи што бољи амбијент
пословања за занатлије, подржава њихов
рад, пружа им све информације и позива их
да буду активнији.
„Организујемо радионице за ревитализацију старих заната и сарађујемо са бројним
удружењима. Радионице су отворене за јавност и увек је велико интересовање. Сви су
добродошли, а ми смо спремни да пружимо
сву подршку“, истиче Бранислава и додаје да
је проблем када у породичној фирми дође до
смене генерације, јер млади углавном нису
заинтересовани да се озбиљно баве послом.
ПКС се труди да што већи број занатлија легално послује и упућује их како да пласирају
своје производе и понуде их туристичким организацијама, амбасадама и странцима.

ВЕЋЕ ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ
Према подацима Националне службе за запошљавање, за поједине уметничке занате
постоји велико интересовање ученика, док током саветовања младих за избор занимања
нису скоро имали прилику да чују да се неко интересује за старе занате. Тачније, за старе
занате не постоје ни образовни профили у систему средњег стручног образовања, али је
могуће оспособљавање за та занимања у радионицама искусних занатлија.
Како каже Ивана Божић, саветник за каријерно информисање у београдској филијали
НСЗ, за четворогодишње уметничке профиле, као што су фирмописац-калиграф, јувелир и
гравер уметничких предмета велико је интересовање ученика, па су сва слободна места
за те смерове попуњена у првом уписном року. Када је реч о савременим занатима, млади
желе да се образују на кулинарским смеровима, који постоје у две београдске школе, Угоститељско-туристичкој и Средњој туристичкој. Знатно је мање интересовање за занатска
занимања у области текстилства и кожарства, па нека одељења Школе за дизајн коже
остају непопуњена и у другом уписном року.

Сертификат „Отворена шака“
Предузетницима који се баве старим занатима омогућено је да добију и посебне сертификате и тако остваре бенефиције и стимулације за боље пословање. То је и начин да
прошире своју делатност, покушају да извезу
своје производе, али и да се привуку млади
људи да се баве тим пословима.
Један од таквих сертификата је „Отворена шака“, који обезбеђује Министарство
привреде од 1997. године. У Министарству
кажу да је велико интересовање занатлија
да добију овај сертификат, па се током године поднесе око стотину нових захтева привредника који се баве старим или уметничким занатима, односно пословима домаће
радиности. Сертификатом се прецизира да
привредник своје производе израђује на ста-

Сертификатом се прецизира да привредник своје производе израђује
на стари, традиционалан начин, ручно и од одговарајућих материјала.
Према подацима Министарства привреде, до средине августа ове године
издато је 617 сертификата занатлијама који се баве старим
и уметничким занатима
ри, традиционалан начин, ручно и од одговарајућих материјала. Након добијања сертификата занатлија свој производ може да
означи ознаком „Отворена шака“, чиме стиче
препознатљивост на тржишту. Такође, занат-

ВЕШТИНА И ЗНАЊЕ
Реч занат је балкански турцизам арапског порекла и означава вештину или
знање. Први подаци о занатима налазе
се у српским владарским повељама 14.
века. Током 19. века, после ослобођења
од Турака, српске занатлије су се масовно бавиле старим занатима у већим градовима Србије, док од краја 19. века опада интересовање за старе занате, због
појаве приступачније индустријске робе.
лија који поседује сертификат остварује низ
погодности, па тако у складу са прописима
не плаћа локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору и предузетник се сврстава у погоднију групу, са нижом основицом за паушално опорезивање,
истичу у Министарству привреде.
Сертификат важи десет година, а може
га добити активни привредник који је уписан
у Регистар привредних субјеката. Аплицира се подношењем захтева у Министарству
привреде, у улици Кнеза Милоша 20 у Београду. За контролу израде производа сертификованих занатлија задужени су ресорна
министарства преко инспекцијских служби
и Пореска управа Србије. Према подацима
Министарства привреде, до средине августа
ове године издато је 617 сертификата занатлијама који се баве старим и уметничким занатима.
Јелена Бајевић
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Оригиналност у пословању

САСВИМ НЕОБИЧАН ТРГОВАЦ
„Волим да поклањам. Знам да се добро добрим враћа. Мени се сви купци враћају баш
због таквог односа, волим са њима да разговарам, да их посаветујем, али и да учим
од њих“, каже Дејан Зуровац, који је своју љубав према интернационалној кухињи
претворио у породични посао и у Београд донео укусе читавог света

Д

а ли вам је познат онај осећај када
сте у гужви, око вас много људи, у
центру сте дешавања, а некако опет
сами? Е, тако је мени изгледало некадашње Чумићево сокаче, а данас Belgrade
design district, када сам после неколико година поново крочила на ово место. У самом
центру Београда, одмах прекопута Палате
„Албанија“ или прекопута Дома омладине,
место у које вас води неколико путева са различитих страна, а опет као да све протиче поред њега. Са малим бројем становника, али
одабраних, и тек понеким гостом са истанчаним укусом, оним најзахтевнијим, који се не
плаши да проба нешто ново и који воли кад је
нешто другачије од стандарда.
Чувено Чумићево сокаче, први тржно-занатски центар Београда, почело је да живи
још у прошлом веку и тада је било сигурно
најпосећеније место, али временом је некако
заборављено и остављено. А онда, како сваком велеграду и доликује, и Београд је добио
своју дизајнерску четврт, за шта се још 2010.
године побринула група врхунских дизајнера. Данас у овом центру углавном можете да
видите радње у којима се продаје ауторска
мода, дизајнирана одећа, ципеле, шешири,
аксесоари, уникатни уметнички предмети.
Све то је скупље него у другим тржним центрима, али зато купујете аутентичан комад,
оригиналан, уникат.
Кренула сам у потрагу за нечим што се
у мору оригиналних ствари спакованих у око
тридесетак радњи опет издваја. Око мене
старе кућице, али опет свака „пресвучена“,
радње су креирали сами дизајнери, као и
своје комаде, осликани зидови, стари, репарирани намештај, чак су и кесе у које вам пакују робу посебно осмишљене.

Његова прича почела је у Њујорку, где је живео неколико година
и имао прилику да проба храну најразличитијих кухиња света
Попуцали плочник у приземљу води ме
у малу радњу, скривену од погледа, некако
завучену. Схватила сам касније да њој погледи заправо и нису потребни, поред свих мириса и укуса које има. На табли стоји „Spice
up shop“, у излогу поређане стаклене тегле са
црним поклопцима. Све исте, а толико различите, свака има јединствен садржај, а многе
од њих само овде можете наћи у целом Београду.

О ЗАЧИНИМА
Коришћење зачина и зачинских биљака у припремању хране има веома дугу историју,
некада су се користили да се ублажи или поправи укус и мирис хране, а данас, захваљујући
њиховој разноликости и великом спектру мириса и укуса, служе да оплемене свако јело и
учине га посебним.
Зависно од укуса и мириса зачини се деле на: љуте, горке, сладуњаве, киселе, комбиноване.
Многи зачини и зачинско биље се са појединим јелима лепо слажу, па ево неких предлога
„Спајс-ап шопа“.
• Свињетина - анис, ким, кардамон, мирођија, бели лук, ђумбир, оригано, рузмарин, шафран, жалфија, естрагон
• Пилетина - анис, босиљак, ловор, влашац, цимет, кумин, мирођија, грчко семе, бели лук,
ђумбир, мајоран, црни лук, оригано, першун, рузмарин, шафран, жалфија, естрагон, мајчина душица
• Парадајз - босиљак, ловор, влашац, коријандер, мирођија, бели лук, мајоран, оригано,
першун, рузмарин, жалфија, естрагон, мајчина душица
• Купус - босиљак, ким, љута алева паприка, кумин, мирођија, морач, мајоран, жалфија
• Пасуљ - кумин, ким, бели лук, нана, црни лук, оригано, першун, жалфија
• Кромпир - босиљак, ким, влашац, коријандер, мирођија, анис, мајоран, оригано, першун,
рузмарин, жалфија, естрагон, мајчина душица
• Воће - анис, цимет, каранфилић, ђумбир, нана, рузмарин
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Морате признати да код нас нема много
места где можете да купите зачине за које,
на пример, чујете на популарним каналима
о кувању. Кад слушам те врхунске, светске
куваре увек помислим: „Па да, могла бих ја
то, али где да нађем све те зачине?“ Сад знам!
Овде, у скривеном Дизајн дистрикту.
Улазим у радњу. Зачини из целог света
на једном месту. Збијени на полицама. Разних боја. Можемо само да наслутимо какву
магију праве када их на прави начин употребимо.

Кад је почињао није било
посла, дешавало се да целог
дана да не уђе ниједна
муштерија, али како каже,
није хтео да одустане иако
није знао да ли ће успети
„Добар дан. Изволите, слободно погледајте, пробајте, помиришите. Све што вас
занима питајте“, каже ми продавац. И то не
обичан продавац, јер сам у једносатном разговору, пошто нисам могла да напустим тако
брзо ово савршено место, сазнала да је он
власник ове јединствене продавнице зачина.
Муштеријама које су улазиле причао
је приче о зачинима, а неки нису изашли
без поклона. „Волим да поклањам. Знам да
се добро добрим враћа. Мени се сви купци
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О благодетима зачина
и начинима на које се
користе учи свакодневно,
из књига, а највише од људи
који долазе код њега у радњу
и за које каже да не само
да много питају већ
много и знају
враћају баш због таквог односа, волим са
њима да разговарам, да их посаветујем, али
и да учим од њих“, каже ми Дејан Зуровац,
који је своју љубав према интернационалној
кухињи претворио у породични посао и у Београд донео укусе читавог света.
Затар, сумак, бахарат, ђавољи бибер, шарени бибер са цветовима... само су неки од
зачина који се могу наћи у „Спајс апу“. Има ту
и мирођије, шафрана, коријандера, слачице,
пимента, шећера са ђумбиром и поморанџом
- за оне са истанчаним укусом. Заступљени
су зачини са Блиског истока, из Јужне Америке, Африке, Медитерана, али и са домаћег
простора. Можда би вам се и оно што не волите да једете допало ако бисте употребили
неки од ових зачина, а Дејан нам из искуства
каже да је пасуљ са шафраном одличног укуса. Пробаћемо.
„Неспојиво је спојиво. Важно је имати
идеју, експериментисати и стално откривати
нове укусе“, додаје он. Његове муштерије често и коментаришу да их зачини инспиришу
да пробају нова јела и увек нове и другачије
комбинације укуса.
Његова прича почела је у Њујорку, где је
живео неколико година и имао прилику да
проба храну најразличитијих кухиња света.
Као велики љубитељ других култура често
је путовао, а пријатељи су му углавном тражили да им са тих путовања донесе зачине
којих код нас није било.
„Тако сам и одлучио да почнем да се бавим овим послом. Позајмио сам новац и уз
помоћ родитеља отворио ову радњу. Овде
у Дизајн дистрикту је у том тренутку била
најприхватљивија цена“, прича нам Дејан.
О благодетима зачина и начинима на
које се користе учи свакодневно, из књига, а највише од људи који долазе код њега
у радњу и за које каже да не само да много
питају већ много и знају. Тако је сазнао да цимет утиче на боље расположење, а кумин на
смањивање килограма, као и да бибер појачава дејство неког зачина, дајући му додатну
ноту и укус.
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МАГИЈА ИЗ СРБИЈЕ
Из радње са зачинима пут ме је одвео до још једног предузетника, који се бави врло необичном производњом и продајом хладно цеђених уља и природне козметике. Зашто необичном? Због тога што су у питању уља од коштица шљиве, кајсије, лешника, мака, ораха, а у
радњи „All Nut“ пронаћи ћете и брашно од тих састојака, као и сирће од купине или малине.
Мирослав Стојановић прича да се раније нису бавили тим послом. Дошли су на идеју да
направе нешто ново, другачије, а опет да је везано за Србију и сировине које даје наша
земља. Сами све производе и процес је веома компликован.
„Прво све коштице морају добро да се очисте, оперу, измрве и доведу на одређени ниво
сувоће за цеђење. Имамо још неке посластице, попут путера од уља кајсије и шљиве у
комбинацији са црном чоколадом. Уља се користе као салатно-десертна уља, у исхрани за
слатка и слана јела“, објашњава Мирослав и додаје да он највише воли уље шљиве које је
одлично за колаче, док сланим јелима потпуно измени укус.
Веома чести купци у њиховој радњи су странци, јер су ови производи у иностранству много скупљи. Наравно, и међу суграђанима имају сталне клијенте, па истичу да су задовољни
послом.
„У почетку су сви мислили да је сулудо то што радимо, да људи неће бити спремни да
прихвате необичне, нове ствари. Али ето, успели смо, на овој локацији смо већ пет година“,
задовољно каже Мирослав.
У компанији раде технолози, али и фито-арома терапеут који им помаже код израде
природних козметичких производа. До сада су развили преко 40 производа оригиналних
рецептура, а планирају још много тога новог да убаце у асортиман.
Радња „All Nut“ још један је од разлога да када шетате центром престонице обавезно
свратите у некадашњи Чумић, а данас познату Дизајн четврт Београда.
Зачине углавном увози, али све чешће набавља и од домаћих произвођача. Сваки производ је врхунског квалитета, јасно је деклари-

сан са обележеним роком трајања. А ко купује
код њега? Професионални кувари, мушкарци
који воле да кувају, жене које воле да експериментишу у кухињи, странци који највише
купују домаћу млевену паприку и босиљак,
а најзанимљивије му је било кад је једна бака
тражила тогараши зачин, то га је збунило док
није открио да је живела у Јапану.
Када је почињао није било посла, дешавало се да целог дана да не уђе ниједна
муштерија, али како каже, није хтео да одустане иако није знао да ли ће успети. Признаје,
требало је много стрпљења, али је радња почела да ради када се проширио добар глас.
Дејан се труди да свој посао стално развија и
унапређује, па се тако у радњи нашло и шест
нових зачина, попут асафоетиде, хавајске
вулканске соли или тимут бибера, којег зову
и грејпфрут бибер, због свежег укуса цитруса.
План му је да почне да се бави производњом
и сам прави зачинске мешавине.
Јелена Бајевић
13.09.2017. | Број 742 |
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Стратешким партнерством до развоја региона

НИШ - ГРАД НАПРЕДНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

О

д осамдесетих година прошлог века, када је захваљујући примени најмодернијих технологија у електронској индустрији
ишао у корак са светским лидерима, попут „Сонија“ и „Филипса“, Ниш је до данас прешао дуг и турбулентан пут кроз
економске кризе и дугогодишњу транзицију, што је у великој мери
изменило социјалну и економску слику највећег града на југу Србије.
Актуелне економске прилике најбоље ће се сагледати кроз призму
тржишта рада, на коме значајно место свакако заузима Национална
служба за запошљавање. Филијала Ниш НСЗ последњих година кроз
бројне мере и програме све активније утиче на пораст запошљавања
и стварање повољнијег амбијента за послодавце и инвеститоре, а нарочито значајну улогу има у повезивању и умрежавању свих актера
на тржишту рада.
У првој половини 2014. године на територији коју покрива Филијала Ниш евидентирано је готово 54.000 незапослених. Од тада до
данас много тога се променило. За само 3 године број незапослених
мањи је за 11.000. Према последњим подацима, с краја августа, на
евиденцији Филијале Ниш је 42.415 незапослених, од којих 28.271 на
територији града Ниша. Ово је најмањи број незапослених на евиденцији од јануара 2000. године.

Велико интересовање страних инвеститора
Смањењу незапослености у највећој мери је допринео долазак
великог броја страних инвеститора, који су изабрали Ниш за своје
гринфилд и браунфилд инвестиције због одличног кадра који су
овде нашли. Компанија „Јура“ је убрзо након отварања своје прве
фабрике отворила и други производни погон, који послује под називом „Шинвон“. Компанија „Леони“ је након отварања фабрике у Малошишту отворила и другу савремену фабрику на територији града
Ниша, пројектовану да упосли око 2.000 радника. Укупна вредност
досадашњих инвестиција ове компаније у Србији износи 75 милиона
евра, а са новоизграђеном фабриком у Нишу „Леони“ ће са скоро 8.000
људи бити највећи послодавац у производном сектору у Србији.
„Џонсон електрик“ ће након завршетка треће фазе изградње и
проширења производног погона упослити 3.400 нових радника, док је
„Астер текстил“ најавио упошљавање 2.000 радника. Компанија „Бенетон“, која тренутно упошљава око 2.000 радника, такође најављује
нова запошљавања у наредном периоду.
У Нишу ће до краја године почети са радом још два инвеститора
– Cumtobel, произвођач расвете из Аустрије и IMI – Integrated Micro
Electronics, мултинационални произвођач електронике. Очекује се да
Cumtobel запосли 1.100, a IMI oko 1.500 радника у наредном периоду.
„Са свим послодавцима, како домаћим тако и страним, имамо
изузетно добру сарадњу, базирану на пружању широког сета услуга.
Са тог аспекта Национална служба за запошљање је један модеран
јавни сервис који је заслужио поверење свих корисника наших услуга“, истиче Бобан Матић, директор Филијале Ниш НСЗ.

Сарадња и партнерство
у јавном сектору
Висока стопа незапослености у претходном периоду захтевала
је активнију улогу Националне службе за запошљавање, па су креирани програми и мере активне политике запошљавања, како би се
пружила додатна подршка послодавцима и незапосленим лицима.
У ове мере из године у годину укључује се све већи број корисника, а
за реализацију издвајају све већа средства. Прошле године је финансијском подршком у Филијали Ниш обухваћено око 2.000 лица, а ове
године је тај број премашен само у првих 8 месеци.
„Програми и мере активне политике запошљавања значајно
доприносе подизању нивоа економске активности уопште. Локалне
самоуправе последњих година издвајају све већа средства путем
својих локалних акционих планова запошљавања, а посебно нам је
важно што су НСЗ препознале као правог партнера у решавању горућих економских питања на локалном нивоу“, наглашава Матић.
У прилог томе говори и податак да је Општина Пантелеј недавно Филијали Ниш НСЗ доделила благодарницу за институционалну сарадњу и
партнерство у јавном сектору.
Сарадња са Градом и локалним самоуправама у последњих неколико година има све одлике стратешког партнерства, које плански
усмерава будући развој читавог региона. Већ трећу годину заредом
Град Ниш, Регионална привредна комора Нишавског, Пиротског и
Топличког округа, Национална служба за запошљавање, Електронски факултет Универзитета у Нишу и Нишки кластер напредних
технологија организују „Форум напредних технологија“. Циљ је представити производне, образовне и институционалне ресурсе Ниша у
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Поред смањења броја незапослених на евиденцији, Филијала Ниш
бележи и пораст броја пријављених потреба за запошљавањем, као
и броја запослених, што је прави индикатор да је смањење броја
лица на евиденцији у највећој мери резултат пораста запошљавања.

Кретање броја незапослених 2014-2017.
ПЕРИОД
Август 2017
Август 2016
Август 2015
Август 2014

ГРАД НИШ
28.271
30.342
32.588
36.173

ФИЛИЈАЛА НИШ
42.415
45.144
48.270
53.342

области напредних технологија истраживачко-развојним институцијама, донаторској и дипломатској заједници, као и домаћим и страним компанијама и тржиштима у окружењу, Европској унији и шире.
„Форум напредних технологија“ ће ове године бити одржан 17,
18. и 19. октобра, а трећег дана манифестације одржаће се и Трећи
специјализовани сајам запошљавања и сајам професионалне оријентације, тематски посвећени напредним технологијама.

Амбијент за иновативне старт-ап компаније
Потребе Европске уније показују да ће до 2020. године бити места за 900.000 ИТ стручњака, а у Србији између 50.000 и 100.000. Ниш
као универзитетски град, са великим бројем компанија које послују у
сектору напредних технологија, може бити значајан ослонац развоја
не само региона већ и целе земље. У складу са тим управо је отворен
и Центар за иновативно предузетништво младих – Старт-ап центар.
„Ово је значајна ствар. Влада треба само да препозна реални потенцијал и помогне реализацију идеје, што је овде и учињено. Млади
људи ће у овом центру развијати идеје које ће постати комерцијалне
и доносити приход, како за њих тако и за државу која ће та средства
даље улагати у развој сличних идеја и иницијатива“, истакла је на
отварању Центра премијерка Ана Брнабић.
Изградњу је финансирала Влада Републике Србије са 50 милиона
динара, а Град Ниш је донео одлуку да Центар прерасте у друштво са
ограниченом одговорношћу, у којем ће 51% власништва имати Електронски факултет, а 49% град. Ово је само прва фаза у реализацији
веће идеје, а то је изградња Научно-технолошког парка. Центар за
иновативно предузетништво ће омогућити стварање услова и креирање амбијента за развој иновативних старт-ап компанија, поспешити раст сектора микро и малих предузећа заснованих на иновацијама, запошљавање стручњака и спречити „одлив мозгова“.
Остварени резултати и евидентни позитивни трендови на тржишту рада додатно охрабрују Филијалу Ниш НСЗ да и у наредном
периоду све своје расположиве капацитете фокусира на даљу борбу
са незапосленошћу. Ниш је на добром путу да постане град напредних технологија и да обнови своју репутацију значајног индустријског, електронског и развојног центра, чији су потенцијали пре свега у
добро обученим и квалификованим радницима и богатој традицији.
В.Крстић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позив
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка
3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 126 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), Локалног акционог плана
запошљавања oпштине Велика Плана за 2017. годину и Споразума о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији права и обавеза у реализацији програма
и мера активне политике запошљавања у 2017. години (број: 3001-101-2/2017 од
21.04.2017. године)
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА
КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
У 2017. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради
очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач
јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање - Филијала
Смедерево (у даљем тексту: Филијала Смедерево) на основу јавног конкурса,
уз претходно прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање општине
Велика Плана.
Послодавац - извођач јавног рада, са седиштем на територији општине Велика Плана,
може организовати спровођење јавних радова уколико ангажује незапослена лица
која у складу са Националним акционим планом запошљавања, Локалним акционим
планом запошљавања и стањем и потребама на локалном тржишту рада, припадају
следећим категоријама теже запошљивих:
- радно способни корисници новчане социјалне помоћи, Роми, лица без квалификација/са ниским квалификацијама, вишкови запослених, млади до 30 година старости
са статусом деце палих бораца, млади до 30 година старости који су имали/имају
статус деце без родитељског старања, жртве трговине људима и жртве породичног
насиља, млади до 30 година старости, особе са инвалидитетом, дугорочно незапослени (на евиденцији дуже од 12 месеци а посебно незапослена лица која посао траже дуже од 18 месеци), старији од 50 година, жене, рурално становништво, избегла
и расељена лица, повратници по споразуму о реадмисији, самохрани родитељи,
супружници из породице у којој су оба супружника незапослена, родитељи деце са
сметњама у развоју и сл.
Лица из горенаведених категорија могу бити укључена у наведену меру под условом
да се налазе на евиденцији Филијалe Смедерево - Испостава Велика Плана.
Пре укључивања у програм Филијала Смедерево врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.
Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим
финансијским средствима.
Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за
свако лице укључено у јавни рад.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.
Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:
• исплату накнаде за обављен посао незапосленим лицима укљученим у јавне
радове по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до
18.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно
сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу; утврђен износ накнаде за обављени посао се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно
социјално осигурање, који су обрачунати у складу са законом;
• накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица укључених у јавне
радове, у висини до 2.000,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања;
• накнаду трошкова спровођења јавних радова, у свим областима, у висини од:
- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана
- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца
- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;
• накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова које обухвата
јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе; по завршетку обуке лицу се издаје потврда/сертификат о стеченим компетенцијама; послодавцу извођачу јавног рада се исплаћују средства у једнократном износу од 1.000,00 динара
по лицу које је похађало обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама;
Филијала Смедерево процењује оправданост потребе за обуком.

• привредна друштва
• предузетници
• задруге
• удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.
Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада послодавац извођач може да оствари под условом да је измирио раније уговорне и друге обавезе
према Филијали Смедерево, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте
редовно измирује.
III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Документација за подношење пријаве:
• попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са детаљно
разрађеним активностима у термин плану;
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац извођач јавног рада није регистрован у АПР;
• фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе у области
одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне
инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију);
• списак лица корисника услуга - за послодавацa - извођачa јавног рада из области
социјалних и хуманитарних делатности.
Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на прописаном обрасцу
Националне службе, као и биографију инструктора/предавача.
Филијала Смедерево задржава право да тражи и друге доказе и документацију од
значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење
јавних радова.
Начин подношења пријаве
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, Филијали Смедерево - Испостава Велика Плана. Пријава се подноси непосредно или путем поште, на
прописаном обрасцу који се може добити у Филијали Смедерево - Испостава Велика
Плана.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на основу
ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца - извођача јавног рада од
стране Филијале Смедерево, а по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање, у року од 30 дана од дана истека јавног конкурса.
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем се, по основу
једне или више поднетих пријава у току једне календарске године, радно ангажује
до 49 незапослених, доноси директор Филијале Смедерево по овлашћењу директора
Националне службе, а по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање.
Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавног рада на којем се, по основу
једне или више поднетих пријава у току једне календарске године, радно ангажује 50
и више незапослених, доноси директор Националне службе уз претходну сагласност
Управног одбора.
Надлежност за доношење одлуке одређује се узимајући у обзир све поднете пријаве
истог послодавца - извођача у току календарске године, које се делом или у целости
финансирају средствима Националне службе.
Филијала Смедерево, у сарадњи са Општином Велика Плана, приликом одлучивања
процењује оправданост укључивања броја лица и/или трајања јавног рада из пријаве,
као и оправданост поднете пријаве послодавца - извођача јавног рада коме је у периоду
2013-2017. године финансирано спровођење јавног рада у истој области на предложеним локацијама, у складу са износом средстава који је опредељен за ову меру.
Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних радова се
објављује на огласној табли Филијале Смедерево - Испостава Велика Плана.
*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму јавних
радова“ односи се на период 2013-2017. године.
** Критеријум „Коришћена средства и лица остала радно ангажована“ подразумева
да је извођач јавног рада лица, без обзира на број (укључујући и особе са инвалидитетом), која су била укључена у програм јавних радова по јавним конкурсима Националне службе, радно ангажовао одмах након истека уговорне обавезе. Наведене податке
из пријаве за спровођење јавног рада, филијала Смедерево ће проверавати увидом
у своју евиденцију.
***Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за
локално тржиште рада за подручје надлежне филијале“ подразумева да је директор
Филијале Смедерево, донео одлуку о додатним критеријумима, која је истакнута на
огласној табли Испоставе Велика Плана уз јавни конкурс. На основу одлуке је могуће
доделити до 10 бодова, узимајући у обзир следеће критеријуме: друштвену корист
која се остварује кроз реализацију јавног рада, привредни значај за развој општине,
мишљење локалног савета за запошљавање и др.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете одлуке о одобравању
средстава за спровођење јавног рада, а пре закљученог уговора о спровођењу јавног
рада, закључи уговор о привременим и повременим пословима са изабраним незапосленим лицима са евиденције незапослених Испостава Велика Плана.

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају:
• органи јединица локалне самоуправе
• јавне установе и јавна предузећа

Датум ангажовања лица са којима је закључен уговор о привременим и повременим
пословима не може бити пре датума закључивања уговора о спровођењу јавног рада,
нити након 60 дана од дана доношења одлуке о одобравању средстава за спровођење
јавног рада.

Бесплатна публикација о запошљавању
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БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ
Критеријуми

Број бодова

Одржавање и заштита живoтне средине и природе

10

Социјалне и хуманитарне делатности

8

Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре

5

Дужина трајања јавног рада

3 и 4 месеца
2 месеца
1 месец

20
10
5

Категорија лица

Јавни рад подразумева ангажовање лица
искључиво I и II степена стручне спреме

20

Коришћена средства и лица остала радно
ангажована**

15

Коришћена средства и лица нису остала радно
ангажована

0

Нису раније коришћена средства

20

Област спровођења јавног рада

Претходно коришћена средства
Националне службе по програму јавних
радова*

Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за
подручје надлежне филијале***

до 10

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА
Директор Филијале Смедерево по овлашћењу директора Националне службе, Општина Велика Плана и послодавац - извођач јавног рада, у року од 30 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу којег се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке
до краја календарске године има мање од 30 дана, уговор се закључује до краја те
календарске године.
Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:
• уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као
доказ о ангажовању лица на јавном раду;
• нови термин план оверен од стране послодавца - извођача јавног рада, уколико је
у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја
лица и/или дужине трајања јавног рада;
• спецификација средстава - материјала за рад, у складу са одобреним средствима за
накнаду трошкова спровођења јавног рада;
• потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног
овлашћења; послодавци - извођачи који су користили средства за организовање
спровођења јавних радова у претходном периоду, поред потврде банке о већ отвореном наменском рачуну, треба да доставе и извод из банке са стањем „нула“;
• одговарајуће средство обезбеђења уговорних обавеза у складу са извором финансирања послодавца - извођача јавног рада;
• за правна лица - доказ о извршеној регистрацији меница (попуњен и оверен захтев
за регистрацију меница);
• фотокопија/очитана лична карта одговорног лица послодавца - извођача јавног
рада/жиранта и
• други докази у зависности од статуса жиранта*.
У циљу закључивања уговора о спровођењу јавног рада, послодавац - извођач
јавног рада је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:
1. За предузетника:
• за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењем;
• за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више - банкарска гаранција
у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од дана издавања и
једна бланко трасирана меница са једним жирантом и меничним овлашћењем.
2. За правно лице:
• за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне бланко соло
менице са меничним овлашћењем;
• за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више - банкарска гаранција
у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од дана издавања и
једна бланко соло меница са меничним овлашћењем.
3. За кориснике јавних средстава:**
• изјава одговорног лица послодавца - извођача јавног рада корисника јавних средстава да су обезбеђени сви предуслови за отпочињање спровођења јавног рада и да
не постоји могућност прилагања одговарајућег средства обезбеђења.
*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља
делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са
посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл).
**Корисници јавних средстава су директни и индиректни корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и јавна
предузећа основана од стране Републике Србије, односно локалне власти, правна
лица основана од стране тих јавних предузећа, правна лица над којима Република
Србија, односно локална власт има директну или индиректну контролу над више од
50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, друга правна лица у
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којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у претходној
пословној години, као и јавне агенције и организације на које се примењују прописи
о јавним агенцијама.
Статус послодавца - извођача јавног рада у погледу извора средстава финансирања
биће проверен од стране Филијале Смедерево, на основу расположивих података
Управе за трезор и Народне банке Србије.
Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање првог незапосленог лица ангажованог на јавном раду.
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:
• закључи уговор о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима
са евиденције Филијале Смедерево - Испостава Велика Плана, најдуже до предвиђене дужине трајања јавног рада и изврши пријаву на обавезно социјално осигурање; у случају престанка радног ангажовања незапосленог лица, послодавац извођач јавног рада у року од 15 дана од дана престанка радног ангажовања врши
замену другим незапосленим лицем из исте категорије и истог нивоа образовања,
са евиденције Испоставе Велика Плана за преостало време спровођења јавног
рада, у складу са предвиђеним трајањем по закљученом уговору за спровођење
јавног рада; пре укључивања у програм/замену, Филијала Смедерево врши проверу
испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице;
• редовно, у законски утврђеним роковима, врши уплату уговорене накнаде за обављени посао, на текући рачун лица ангажованих на јавном раду и доставља доказе;
• редовно врши уплату припадајућих пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из уговора и доставља доказе;
• редовно врши уплату накнаде трошкова доласка и одласка са рада ангажованим
лицима и доставља доказе;
• редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове накнаде спровођења јавног рада, у складу са уговором;
• достави доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове обуке;
• обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених ангажованих на јавном раду и о томе достави писани доказ Националној служби;
• организује заштиту и безбедност радно ангажованих лица, у складу са законом и
захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;
• достави фотокопију потврде/сертификата о стеченим компетенцијама радно ангажованих лица на спровођењу јавног рада након завршене обуке, на прописаном
обрасцу;
• месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада, на прописаном обрасцу;
• Филијали Смедерево омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву
потребну документацију и ток спровођења јавног рада;
• обавести Филијалу Смедерево о свим променама које су од значаја за реализацију
уговора у року од осам дана од дана настанка промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, послодавац извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмеран износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о јавном конкурсу могу се добити у Филијали Смедерево - Испостава
Велика Плана или на телефон: 026/633-035.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ, а последњи
рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 27.09.2017. године.
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Јавни позив
На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Неготин за 2017. годину
(„Сл. лист општине Неготин“, бр. 1/2017) и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2017. годину између Националне службе за запошљавање и Општине Неготин,
број 0608-101-3/2017-2 од 10.05.2017. године
ОПШТИНА НЕГОТИН
И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Расписују

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Испостава Неготин и имају завршену обуку
за започињање сопственог посла.

• за оснивање удружења;
• ако је остварило право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање и
• ако је већ користило субвенцију за самозапошљавање која је делом или у целости
финансирана средствима Националне службе.
Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено лице може
да оствари под условом да је:
• пријављено на евиденцију незапослених Националне службе - Испостава Неготин;
• завршило обуку из предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације;
• измирило раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује и
• у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој
фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са Уредбом о правилима
за доделу државне помоћи.
У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев за
доделу субвенције за самозапошљавање.
III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да
обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно
социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.

Документација за подношење захтева:
• попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне службе;
• доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе;
• обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;
• доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева располаже
истим и
• доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже истим.
У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно је доставити
и решење о инвалидности или процени радне способности и могућности запослења
или одржања запослења. Национална служба задржава право да тражи и друге доказе
релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

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.

Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се Национaлној служби за запошљавање - Испостава Неготин, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се
може добити у Национaлној служби за запошљавање - Испостава Неготин или преузети
са сајта Националне службе - www.nsz.gov.rs.

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.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

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.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских
и услова овог јавног позива за незапослено лице.
Средства додељена по основу субвенције за самозапошљавање су de minimis државна
помоћ.

Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног позива и приложене документације и
бодовања поднетог захтева са бизнис планом, у року од 30 дана од дана истека јавног
позива. Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за
то стекну услови. Лице је у обавези да региструје, односно отпочне обављање регистроване делатности након донете одлуке, а најкасније до датума потписивања уговора.
Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси директор филијале
Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени
којег овласти директор Националне службе.
Списак одобрених субвенција за самозапошљавање објављује се на огласној табли
надлежне филијале.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Право на субвенцију за самозапошљавање незапослено лице не може да оствари:
• за обављање делатности које се не финансирају, према списку делатности који је
саставни део јавног позива;
• за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности или решењем о
процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења утврђено
да особа са инвалидитетом не може да их обавља;

*Критеријум „Развијеност јединице локалне самоуправе на чијој територији подносилац
захтева планира обављање делатности“ се утврђује уредбом Владе Републике Србије
која важи у тренутку објаве Јавног позива.
**Критеријум „Категорије теже запошљивих лица“ се утврђују на основу Националног
акционог плана запошљавања за 2017. годину („Сл. гласник РС“, број 92/16). Припад-

БОДОВНА ЛИСТА - СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
Критеријуми

1. Планирана врста делатности

Производња и производно занатство, здравствене и интелектуалне услуге

15

Услужно занатство и остале услужне делатности и грађевинарство

8

Хотели, ресторани и остале угоститељске услуге

6

Остало

0

Категорије теже запошљивих лица **

2. Категорија лица

3. Потребни ресурси за
отпочињање обављања
сопственог посла

Број бодова

Пословни
простор
Опрема

до 35

Остала лица

0

Пословни простор у власништву /
Није потребан пословни простор за обављање делатности***

5

Вредност опреме у власништву најмање у висини субвенције

10

Вредност опреме у власништву износи од 75% до 99,99% од висине
субвенције

5
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Јавни позив
ност категорији теже запошљивих лица се утврђује на основу података из евиденције
Националне службе и достављених доказа.
Приликом бодовања категорија теже запошљивих лица додељују се за сваку категорију
3 бода, односно 5 бодова за приоритетне категорије, а то су: млади до 30 година старости, а посебно млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца и млади
до 30 година старости који су имали/имају статус деце без родитељског старања, вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом, жене, жртве трговине људима и жртве
породичног насиља.
***Делатности за које није потребан пословни простор су дефинисане Правилником о
одређивању делатности за чије обављање није потребан посебан простор („Сл. гласник
РС“, број 9/96).
Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и то следећим редоследом: категоријa лица, планирана врста делатности и потребни ресурси за отпочињање обављања делатности. Уколико постоји већи број захтева са истим бројем
бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења
захтева.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе
или други запослени којег овласти директор Националне службе и подносилац захтева
у року од 45 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од
датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 45 дана, уговор се
закључује до краја те календарске године.
Документација за закључивање уговора:
• фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje регистрован
у АПР;
• фотокопија потврдe о извршеној регистрацији код Пореске управе (образац РЕГ);
• фотокопија потврде о извршеној пријави на обавезно социјално осигурање;
• фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке;
• фотокопија/очитана лична карта подносиоца захтева;
• средства обезбеђења уговорних обавеза;
• фотокопија/очитана лична карта жиранта и
• други докази у зависности од статуса жиранта.

Средства обезбеђења уговорних обавеза
Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство обезбеђења уговорних
обавеза достави две истоветне бланко менице корисника средстава са два жиранта и
меничним овлашћењима.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља
своју делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у
складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.).
VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА
Корисник субвенције дужан је да:
• обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања
делатности;
• омогући праћење реализације и достави доказе о реализацији уговорне обавезе Националној служби и
• обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.
У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за
законску затезну камату.
Уколико корисници субвенције из категорије вишкова запослених који су удружени
ради оснивања привредног друштва у складу са законом, у року од три месеца од дана
уплате средстава доставе појединачни захтев о додели додатних средстава са доказима о кумулативном утрошку одобрене субвенције и најмање 20% износа средстава додељених по основу отпремнине, кориснику се анексом уговора може одобрити
додатних 40.000,00 динара, у складу са расположивим финансијским средствима за ову
намену за 2017. годину.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Информације о програму и делатностима које не могу бити субвенционисане могу се
добити у Националној служби за запошљавање - Филијала Бор и Испостава Неготин,
телефони: 030/453-160, 019/541-434.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 30.10.2017.
године.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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У ОВОМ БРОЈУ

763

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТA

Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

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

06.09.2017. | Број 741 |
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Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
За потребе Војномедицинске академије, Војне болнице Ниш,
Центра војномедицинских установа Београд и Војномедицинског центра Нови Сад планира расписивање конкурса за
пријем у радни однос

Професионални војници санитетске
службе

УСЛОВИ: IV ССС, машинске или електротехничке струке или
потврда ЦМО о оспособљености за ВЕС рода АРЈ за ПВД
током служења војног рока и возачка дозвола Ц категорије.

Возач уједно послужилац

електроагрегата у Одељењу РСтОН Вода
ракетног Самоходне ракетне батерије за
ПВД „КУБ-М“ формацијске ознаке 72101,
на одређено време
УСЛОВИ: IV ССС, возачка дозвола “Ц” категорије.

Послужилац АППР

у одељењу СЛО и АППР вода ракетног
Самоходне ракетне батерије за ПВД
„КУБ-М“ формацијске ознаке 71327, на
одређено време

на одређено време, уговор о раду до
три године (са могућношћу даљег
продужења)
130 извршилаца

УСЛОВИ: IV ССС, машинске или електротехничке струке или
потврда ЦМО о оспособљености за ВЕС рода АРЈ за ПВД
током служења војног рока.

Место рада:
Београд: 109 медицинских техничара општег смера, 1
педијатријска сестра, 1 гинеколошко-акушерска сестра, 12
лабораторијских техничара и 2 фармацеутска техничара
Ниш: 1 медицински техничар општег смера
Нови Сад: 4 медицинска техничара општег смера.

у одељењу СЛО и АППР вода ракетног
Самоходне ракетне батерије за ПВД
“КУБ-М” формацијске ознаке 71328, на
одређено време

УСЛОВИ: медицински техничар општег смера, педијатријска
сестра, гинеколошко-акушерска сестра, лабораторијски техничар и фармацеутски техничар; без обзира на радно искуство; старост до 30 година; упут заинтересованих лица на
добровољно служење војног рока са оружјем у Војску Србије.
Заинтересовани кандидати који нису добровољно служили војни рок са оружјем потребно је да поднесу пријаву за
добровољно служење војног рока са оружјем надлежном
центру Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта. После одслуженог војног рока са
оружјем лица конкуришу за наведена радна места.
За добровољно служење војног рока са оружјем у Војску
Србије се могу пријавити кандидати мушког и женског пола
који у календарској години навршавају од 19 до 30 година
живота. Општи услови за пријаву кандидата на добровољно
служење војног рока су: да је лице држављанин Републике
Србије; да није осуђено на казну малолетничког затвора или
безусловно на казну затвора због кривичног дела (док казну
не издржи или не буде пуштен уз условни отпуст); да се не
води кривични поступак због кривичног дела за које се гони
по службеној дужности; да је здравствено способан за војну
службу; да није одслужио војни рок са оружјем и да има место
пребивалишта на територији Републике Србије.
Остали услови рада: дужина радног времена 40 сати недељно.
Трајање конкурса: до попуне.

ВОЈНА ПОШТА 3395

11080 Земун, Батајница
Пуковника Миленка Павловића бб

Возач уједно послужилац

у одељењу ракетном вода ракетног
Ракетне батерије за ПВД „Нева-М“,
формацијске ознаке 71310, на одређено
време
УСЛОВИ: IV ССС, машинске или електротехничке струке или
потврда ЦМО о оспособљености за ВЕС рода АРЈ за ПВД
током служења војног рока и возачка дозвола Ц категорије.

Послужилац

Возач

УСЛОВИ: IV ССС, машинске или електротехничке струке или
потврда ЦМО о оспособљености за ВЕС рода АРЈ за ПВД
током служења војног рока и возачка дозвола Ц категорије.

Послужилац

у одељењу ракетно-техничком вода
ракетног Самоходне ракетне батерије за
ПВД „КУБ-М“ формацијске ознаке 71341,
на одређено време
УСЛОВИ: IV ССС, машинске или електротехничке струке или
потврда ЦМО о оспособљености за ВЕС рода АРЈ за ПВД
током служења војног рока.

Послужилац уједно инструктор

у одељењу за АС за ПВД 40мм Л-70
„БОФОРС“ вода артиљеријских система
за ПВД Артиљеријско-ракетене батерије
за ПВД малог домета формацијске
ознаке 71323, на одређено време
УСЛОВИ: IV ССС, машинске или електротехничке струке или
потврда ЦМО о оспособљености ВЕС рода АРЈ за ПВД током
служења војног рока.

Возач уједно послужилац

у одељењу за АС за ПВД 40мм Л-70
„БОФОРС“ вода артиљеријских система
за ПВД Артиљеријско-ракетене батерије
за ПВД малог домета, формацијске
ознаке 72701, на одређено време
УСЛОВИ: IV ССС, возачка дозвола Ц категорије.

Возач уједно послужилац

у Одељењу СРС за ПВД „С-М“ вода
ракетних система за ПВД Артиљеријскоракетне батерије за ПВД малог домета,
формацијске ознаке 72701, на одређено
време
УСЛОВИ: IV ССС, возачка дозвола Ц категорије.

Цртач трага

у одељењу ракетно-техничком вода
ракетног Ракетне батерије за ПВД
„Нева-М“ формацијске ознаке 71352, на
одређено време

у одељењу ЦВОЈ и ВОСт вода
осматрачких радара и аутоматизације
Чете ВОЈИН, формацијске ознаке 73823,
на одређено време

УСЛОВИ: IV ССС, машинске или електротехничке струке или
потврда ЦМО оспособљености за ВЕС рода АРЈ за ПВД током
служења војног рока.

УСЛОВИ: IV ССС, потврда ЦМО о оспособљености за ВЕС рода
АРЈ за ПВД током служења војног рока.

Возач уједно послужилац

у Одељењу за ракетно наоружање
ваздухоплова Вода за ваздухопловно
наоружање Чете за обуку
Ваздухопловнотехничких специјалности
ЦО РВиПВО, формацијске ознаке 72201,
на одређено време

у одељењу ракетно-техничком вода
ракетног Ракетне батерије за ПВД
„Нева-М” формацијске ознаке 71310, на
одређено време
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УСЛОВИ: IV ССС, машинске ии електротехничке струке или
потврда ЦМО о оспособљености за ВЕС техничке службе ваздухопловнотехничких специјалности током служења војног
рока.
Опште одредбе: Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о
општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља или обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави
да ће те податке прибавити сама. Документа о чињеницама
о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених (документ на редном броју 1), уверење
о држављанству (документ под редним бројем 2), потврда
државног органа да кандидату није раније престајао радни
однос у државном органу, због теже повреде дужности из
радног односа (документ на редном броју 3), уверење Центра
Министарства одбране за локалну самоуправу да је кандидат
одслужио војни рок са оружјем ( документ на редном броју
4) и возачка дозвола (документ на редном броју 5). У складу
са наведеним, потребно је да кандидат уз копију дипломе о
стеченом образовању (документ на редном броју 6), достави и изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да
орган прибави податке о којима се води службена евиденција
(документа на редним бројевима од 1 до 5) или да ће то кандидат учинити сам у року од 15 дана од дана пријављивања.
Изјаве се подносе на дан пријављивања за попуну радних
места, а примери изјава налазе се у прилогу овог обавештења
и добијају се , попуњавају и подносе на наведеним адресама
војних пошта. Неблаговремене, неразумљиве, недопуштене
или непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази на тражени начин неће се узимати у разматрање.
Избор кандидата за попуну радних места: Селекција
кандидата из грађанства за попуну радних места професионалних војника реализује се у три дела. У првом делу, у
трајању од једног дана, кандидати подлежу општем лекарском прегледу и провери физичке способности. Ради провере физичке способности кандидати су у обавези да са собом
понесу спортску опрему: патике, тренерка-шортс, мајца (сопствени избор). У другом делу, у трајању од једног до два
дана (два дана за јединице Специјалне бригаде) кандидати
подлежу медицинско-здравственој процени. Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају
услове за пријем на радно место за које су се пријавили.
Поступак избора кандидата спроводи се по принципу елиминације, тако да неиспуњавање критеријума на претходној
провери-процени искључује упућивање кандидата на даље
провере-процене. Ради вршења психолошке процене, кандидати за попуну радних места професионалних војника биће
упућени у надлежну војноздравствену установу у Београду,
према распореду који ће изадити и са којима ће их упознати председници комисија за утврђивање испуњености услова за пријем. Резултате пријављених канидатата утврдиће
комисије за утврђивање испуњености услова за пријем у
професионалну војну службу на основу следећих мерила за
избор: 1) завршени ниво школовања - до 25 (основна школа
5 бодова, средња школа 3. степен 15 бодова, средња школа
4. степен или виши ниво образовања 25 бодова); 2) провера физичке споспобности - до 35 бодова (производ коначне
оцене и броја 7); 3) психолошка процена кандидата - до 40
бодова (производ коначне оцене психолошке процене и броја
8). Кандидати, који са најбољим резултатом испуне мерила
за избор, биће упућени на медицинско-здравствену процену у надлежну војноздравствену установу, ради утврђивања
здравствене способности за професионалну војну службу. За
кандидате биће извршена безбедносна провера за пријем на
рад у Војску Србије. Позиви и сва писмена документа достављају се кандидату на адресу наведену у пријави за пријем.
Уколико се кандидат не одазове позиву ради обављања
општег лекарског прегледа, физичке провере, психолошке
процене и упућивања на медицинско-здравствену процену, сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну
службу. Приликом доласка на проверу општих способности
(општи лекарски преглед и провера физичких способности),
поред потребне спортске опреме, кандидати са собом обавезно носе и личну карту. Све евентуалне трошкове путовања
до касарни и војноздравствених установа, ради реализације
првог дела селекције, психолошке и медицинско-здравствене процене као евентуалне треошкове смештаја и исхране,
сносе кандидати који су се пријавили за попуну радних места
професионалних војника.
Услови пријема у својству професионалног војника: У
професиолалну војну службу у својству професионалног војника, на одређено време, могу бити примљени држављани
РС, који испуњавају следеће услове: Општи услови: 1) да су
пунолетни; 2) да су здравствено и психофизички способни за
службу у Војсци Србије; 3) да имају прописано образовање;
4) да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужносзти из радног односа (за лица
која су раније била у радном односу у државном органу); 5)
да нису осуђивани за казну затвора од најмање 6 месеци; 6)

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

Администрација и управа
да нису старији од 30 година; 7) да су безбеднопроверени и
да немају безбедносних сметњи за пријем у професионалну
војну војну службу, у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране; 8)
да су одслужили војни рок са оружјем. Поред општих, кандидати за попуну радних места професионалних војника у
Војсци Србије морају испуњавати и услове за пријем утврђене формацијом команде, јединице и установе Војске Србије.
Закључивање уговора о раду на одређено време Комисије
ће утврдити испуњеност услова за пријем у професионалну
војну службу и сачинити извештај са предлогом кандидата за
пријем.

у сарадњи са страном потписницом као уговарачког тела,
Аустријском агенцијом за развој (Ада), ради економичне и
благовремене реализације пројекта - реконструкција инфраструктуре за заштиту од поплава у Свилајнцу, река Ресава:
деоница и од 0+000 до км 1+670 (регулациони радови),
деоница II од км 2+165,65 до км 5+125,65 (радови на реконструкцији) + израда десног насипа на потоку Бук (притока
реке Ресаве) у укупној дужини од 1,0 км + израда левог трансверзалног насипа реке Ресаве у укупној дужини од 1,1 км
најдуже до завршетка пројекта до 31. децембра 2019. године,
то јест уговореног рока за завршетак пројекта на пословима
праћења извођења радова у реализацији пројекта

Одлуке о избору кандидата за пријем у професионалну војну
службу донеће надлежне старешине о чему ће писаним путем
бити обавештени сви кандидати који су учествовали у изборном поступку. Кандидати ће обавештења о резултатима избора добити од председника комисија које утврђују испуњеност
услова за пријем у професионалну војну службу. Са изабраним кандидатима закључује се уговор о раду на одређено
време и примају се наредбом надлежног старешине у професионалну војну службу у својству професионалног војника на
период од 6 месеци, уз могућност продужења уговора о раду
на период од 3 године и обнављања истог до навршених 40
година живота. Уколико се кандидат не одазове позиву ради
закључења уговора о раду сматраће се да не жели да ступи у професионалну војну службу, а уместо њега позваће се
други кандидат са коначне листе за избор. Лица примљена у
професионалну војну службу остварује сва права и обавезе
у складу са Законом о Војсци Србије („Сл. гласник РС“, број
116/2007, 88/2009, 101/2010 - др. закон, 10/2015 и 88/2015
- одлука УС). Обавештење за пријаву војника у резерви из
евиденције регионалних центара Министарства одбране ради
попуне радних места професионалних војника на одређено
време је стално отворено, а пријем у професионалну војну
службу у свосјтву професионалног војника вршиће се у складу са планом попуне.

Радни однос се заснива на одређено време у Општинској
управи општине Свилајнац, ради учешћа у реализацији
пројекта и траје најдуже до завршетка пројекта.

Додатне информације о потребама за пријемом, по родовима
- службама , могу се добити на следећим бројевима телефона: Војна пошта 3395 Батајница, 011/3106-583. Информације
су доступне на сајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs)
и Војске Србије (www.vs.rs).

Ч АЧ А К
ВОЈНА ПОШТА 2077
Горњи Милановац

У циљу реализације попуне слободних радних места професионалних војника, Министарство одбране и Војска Србије
покренули су процедуру за сталан пријем професионалних
војника у команде, јединице и установе Војске Србије. Реч је
о непосредном пријему војника из евиденције регионалних
центара Министрства одбране, те су потенцијални кандидати сви држављани Републике Србије који су одслужили војни
рок са оружјем и млађи су од 30 година. То ће бити прилка
за запослење и новим генерацијама младића и девојака на
шестомесечном добровољном служењу војног рока. Образац
пријаве, као и све додатне информације за попуну радних
места професионалних војника, кандудат може добити, попунити и поднети сваког радног дана, у времену од 08.00 до
14.00 часова на адресама војних пошта:
• у месту службовања Ваљево за Војну пошту 2077 Горњи
Милановац: насеље Боговађа, Лајковац;
• у месту службовања Горњи Милановац за Војну пошту 2077
Горњи Милановац: Николе Луњевице 88, Горњи Милановац;
• у месту службовања Краљево за Војну пошту 2077 Горњи
Милановац: Тодоровић бб, Грдица - Краљево, насеље Богутовачка бања, Краљево и насеље Мрсаћ, Краљево;
• у месту службовања Ужице за Војну пошту 2077 Горњи
Милановац: насеље Кремна;
• предаја докумената и информисање потенцијалних кандидата за Војну пошту 2077 Горњи Милановац вршиће се у
Касарни „Владимир Радовановић“, Бана Милутина 34, Пожега
и Касарни „Алваџиница“, Драгише Мишовића 171, Чачак.
Текст обавештења са основним информацијама о непосредном пријему професионалних војника објављен је на сајтовима МО (www.mod.gov.rc) i ВС (www.vs.rs).

ЈАГОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

35210 Свилајнац, Светог Саве 102
За пријем у радни однос на одређено
време, ради учешћа у реализацији пројекта
реконструкција и инфраструктура за заштиту
од поплава (РФПИ) на територији Ваљева,
Параћина и Свилајнца

Бесплатна публикација о запошљавању

Опис послова: координира рад са инвеститором „Србија воде“
Београд, извођачем радова, надзорним органом, Аустријском
агенцијом за развој (АДА) надлежним предузећима и органима Републике Србије и Општине Свилајнац у циљу завршетка радова на регулацији реке Ресаве на територији општине
Свилајнац у уговореном року.
УСЛОВИ: стечено високо образовање у области архитектуре,
на основним академским судијама 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 најманеј четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једна година
радног искуства у струци, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку, познавање законских прописа који
регулишу област архитектуре, вода и урбанизам - усмено
познавање рада на рачунару- практичним радом на рачунару и практичним радом на терену, вештина комуникације усмено.
Место рада: Свилајнац, Светог Саве 102.
Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа општине Свилајнац, Светог Саве 102, 35210 Свилајнац, са назнаком
„За јавни конкурс“.
Лице које је задужено за давање обавештења: Маја Јакшић, извршилац за послове управљања људским ресурсима
и послове радних односа, запослених, канцеларија 46, тел.
035/312-012, локал број 149.
Услови за рад на пројекту: држављанство Републике Србије,
да је учесник конкурса пунолетан, да има општу здравствену
способност да учеснику конкурса раније н ије престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из
радног односа и да није осуђиван наказну затвора од најмање
шест месеци.
Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
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 радном искуству у струци
(потврде, решења 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 и извод из матичне књиге рођених. Сви докази се прилажу у оригиналу или у
фотокопији која је оверена од стране јавног бележника.
Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:
Са кандидатима чије су пријаве блговремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази
и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту,
провера оспособљености, знања и вештина кандидта у изборном поступку обавиће се почев од 29. септембра 2017. године
у Свилајнцу, у просторијама Општинске управе општине Свилајнац, Светог Саве 102. 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.

За наведено радно место радни однос се заснива на одређено
време, најдуже до завршетка пројекта. 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. 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. Овај оглас овјављује се на веб-страници Општине Свилајнац www.svilajnac.rs, веб-страници и публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови“. 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.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ
Начелник Општинске управе
општине Кнић
на период од 5 година

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан,
да има општу здравствену способност, да има високо стечено 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 4 године или специјалистичким студијама на факултету, да има најмање 5 година радног искуства у струци, да
има положен државни стручни испит, да није правноснажно
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 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.
Кандидат уз пријаву са биографијом подноси следећа документа: уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење о здравственом стању, оверену фотокопију дипломе, уверење да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или кажњиво дело које га чини непободбним за обављање послова у
државним органима, доказ о радном искуству у струци,
уверење о положеном државном стручном испиту. Пријаве
се подносе у року од 15 дана од дана објављивања огласа,
лично на писарници Општинске управе општине Кнић или
путем поште - Комисији за избор кандидата за начелника
Општинске управе општине Кнић. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРИЈЕПОЉЕ
ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКИ
ЦЕНТАР „ЗЛАТАР“
313200 Нова Варош
Бабића брдо
тел/факс: 033/62-623

Директор

на мандатни перод од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове; да је лице пунолетно и пословно способно; да има VI стручне спреме; да нема
законских сметњи за његово именовање, односно да није
осуђиван за кривично дело; да има најмање четири године
радног искуства, од тога две године на руководећим пословима у туризму; да поседује организаторске способности;
да приложи предлог плана рада и развоја туризма општине
Нова Варош као саставни део конкурсне документације; да
познаје рад на рачунару (Word, Excel, Интернет); да поседује
конверзацијски ниво знања енглеског језика; да има возачку дозволу Б категорије. Неопходно је да кандидат приложи
и следећу документацију: извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), диплому о стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија), доказ
о радном искуству (фотокопија радне књижице или потврда послодавца), уверење да кандидат није осуђиван и да се
протв њега не води кривични поступак (не старији од шест
месеци), уверење о здравственој способности (не старије од
шест месеци), оверену фотокопију личне карте, биографију
са контакт подацима.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве слати на горенаведену адресу,
у затвореној коверти, са назнаком „За јавни конкурс за избор
директора“.
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ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

31300 Пријепоље, Трг братства и јединства 1
тел. 033/714-037
У огласу објављеном у публикацији „Послови“ од 06.09.2017.
године направљена је штампарска грешка: у ставу 2 под тачком (б), код услова стоји: „положен правоснажни испит“, а
треба да стоји: „положен правосудни испит“. Исправка производи правно дејство од момента расписивања конкурса.

ПОЖ АРЕВАЦ
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
ГРАДСКА УПРАВА

12000 Пожаревац, Дринска 2
тел. 012/539-651
e-mail: tamaraspasic@pozarevac.rs

Аналитичар буџета и финансијско
планирање

у Одсеку за буџет, Одељење за буџет и
финансије, у звању саветник
Опис послова радног места: Обавља студијско-аналитичке
послове; врши пројекције прихода, примања, расхода и издатака буџета и пројекцију суфицита односно дефицита буџета града; припрема нацрт одлуке о буџету, допунском буџету и привременом финансирању, уз поштовање јединствене буџетске
класификације; припрема нацрт упутства за припрему буџета;
примењује стратегију развоја града и плана капиталних инвестиција; даје смернице буџетским корисницима при припреми
и изменама финансијских планова; анализира и оцењује усаглашеност предлога финансијских планова са упутством; даје
мишљење о усаглашености обимом средстава (лимитима) из
упутства за припрему буџета; оцењује усаглашеност предлога финансијских планова са стратегијом развоја града, планом
капиталних инвестиција и другим стратешким, секторским и
акционим плановима; предлаже износе апропријација; учествује у припреми аката већег степена сложености за потребе
органа града; припрема и учествује у процесу укључења јавности у буџетски процес; припрема нацрте обавештења о одобреним расположивим апропријацијама и доставља одобрена
обавештења буџетским корисницима; припрема акте за промену апропријација у току године; предлаже привремену обуставу извршења буџета и припрема нацрт одговарајућег акта;
припрема нацрт предлога за доношење решења о коришћењу
буџетске резерве; координира процес финансијског планирања; израђује нацрт мишљења (процену) о томе да ли предложени акти повећавају или смањују буџетске приходе или
расходе (финансијски ефекти), које је обавезни саставни део
аката које усваја Скупштина града; разматра предлоге планова
извршења буџета директних и индиректних буџетских корисника и у сарадњи са пословима трезора припрема нацрт Плана
извршења буџета; евидентира захтеве за преузимање обавеза; врши интерне контролне поступке у виду превентивне контроле при планирању, као и контролне поступке у остварењу
прихода и примања и контролу наменског трошења буџетских
средстава; учествује у одржавању финансијског информационог система; учествује у усклађивању финансијских и планова
јавних набавки; усклађује финансијске планове директних и
индиректних буџетских корисника; даје препоруке корисницима у вези буџета; врши дугорочне пројекције и симулације
јавног дуга; припрема предлога фискалних политика; планирање и праћење реализације подстицаја, јавних инвестиција
из буџета и донација; израчунава и прати индикаторе финансијске стабилности града; припрема предлоге мера за фискалну одрживост буџета и остваривања уштеда и рационализације расхода и издатака; учествује у мониторингу остварења
индикатора програма, програмских активности и пројеката;
учествује у евалуацији остварења програмских циљева; врши
анализу предлога финансијског плана директног корисника
- Градоначелник, Градско веће, Скупштина града и Градска
управа; врши анализу предлога финансијских планова индиректних корисника - установа из области културе, туризма,
спорта и предшколског образовања; врши анализу предлога
финансијских планова градских општина, буџетских фондова,
месних заједница, трансфера основном и средњем образовању, центру за социјални рад, дому здравља, обавља и друге
послове по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичке науке, из научне области економских наука, 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 годи-
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не или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног
искуства у струци, познавање рада на рачунару. Стручне
оспособљености, знање и вештине које се проверавају у
изборном поступку: познавање Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013,
142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015 и 99/2016), Закона
о буџету Републике Србије, Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011,
93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 – усклађени дин. изн., 95/2015 – усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016
- усклађени дин.изн. и 104/2016 - др. закон), Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр.
15/16), провера практичног рада на рачунару (Word и Excel).
Место рада: Пожаревац, Дринска 2. Адреса на коју се подносе пријаве: Градска управа Града Пожаревца, Пожаревац,
Дринска 2, са назнаком „За јавни конкурс“. Лице задужено
за давање обавештења о конкурсу: Тамара Спасић, стручни
послови из области управљања људским ресурсима, Служба
за управљање људским ресурсима, телефон: 012/539-651;
e-mail: tamaraspasic@pozarevac.rs. Услови за рад на радном
месту: држављанство Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу,
органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, да
није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања обавештења о јавном конкурсу у публикацији
„Послови“. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена
фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад
у државним органима (лица са положеним правосудним
испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за
рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту
- за случај да се у условима тражи научна област правних
наука или друштвено-хуманистичких наука); оригинал или
оверена фотокопија доказа 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), оригинал или оверена фотокопија
доказа о познавању рада на рачунару. Сви докази прилажу
се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини/Градској управи, суду или код јавног бележник. Трајање
радног односа: за наведено радно место, радни однос се
заснива на неодређено време. Место, дан и време када ће
се спровести изборни поступак: кандидатима чије су пријаве
благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове
за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном
поступку, и то провера знања, односно познавања рада
на рачунару - практичним радом на рачунару (MS Office),
доставиће се писмено обавештење о томе када отпочиње
изборни поступак, о чему ће кандидати бити обавештени
и путем интернет адресе, ако је дата, као и телефонским
путем. Напомена: документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству и извод
из матичне књиге рођених. Одредбом члана 9 и члана 103
Закона о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да је орган
дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши
увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање
о којима се води службена евиденција, да их прибавља
и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који се покреће
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,
осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка
ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. 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
за државну управу и локалну самоуправу Републике Србије.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне
самоуправе 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. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне прија-

ве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази
у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду
или од стране јавног бележника биће одбачене. Овај оглас
објављује се на веб-страници https://pozarevac.rs/ и у публикацији „Послови”.

ПРИЈЕПОЉЕ
БИБЛИОТЕКА „ЈОВАН ТОМИЋ“
31320 Нова Варош, Карађорђева 36

Директор
УСЛОВИ: Општи услови: доказ о општој здравственој способности - лекарско уверење; уверење о држављанству РС; уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
ии за кажњиво дело које га чини наподобним за обављање
послова у државном органу; уверење надлежног органа да
протв њега није покренута истрага ни подигнута оптужница
за кривична дела која се гоне по службеној дужности; извод
из матичне књиге рођених; оверена копија личне карте. Уверења којима се доказује испуњеност ових услова морају бити
млађа од 6 месеци. Посебни услови: VII/1 степен стручне
спреме (доказ: оверена копија дипломе); пет година радног
искуства у струци, три године искуства у култури (оверена
копија радне књижице и доказ о искуству у култури, уверење,
потврде, решења и др.). Конкурсна документација треба да
садржи и биографију и програм рада и развоја у станове.
Пријаве са потребним доказима доставити на горенаведену
адресу, са назнаком „За Управни одбор”, у року од осам дана
од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. О исходу огласа кандидати ће
бити писмено обавештени.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
СРПСКА ЧИТАОНИЦА У ИРИГУ
22406 Ириг, Рибарски трг 37
тел. 022/461-275
e-mail: scitaonica.i@mts.rs

Директор Српске читаонице у Иригу
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен, висока стручна спрема; високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије) у образовно-научном
пољу друштвено-хуманистичких наука, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године друштвеног
смера; да има пет година радног искуства у струци; да се против њега не води и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности;
држављанство Републике Србије; општа здравствена способност. Конкурсна документација: предлог програма рада
и развоја Читаонице, оверена копија дипломе или уверења
о стеченој стручној спреми, оверена копија радне књижице
или доказ о радном искуству, биографија са кратким прегледом остварених резултата у раду, уверење надлежног
органа да се против њега не води истрага и да против њега
није подигнута оптужница (не старија од 6 месеци) за кривична дела која се гоне по службеној дужности, уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених, оверену копију личне карте
и доказ о општој здравственој способности - лекарско уверење (оригинал). Конкурс је отворен 15 дана, почев од 13.
септембра 2017. године. Конкурсну документацију слати на
адресу: Српска читаоница у Иригу - „За конкурс”, 22406 Ириг,
Рибарски трг 37.

В РА Њ Е
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
17525 Трговиште, ЈНА 40б
тел. 017/452-615

Радник на административнофинансијским пословима
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме - економиста или IV степен стручне спреме - економски техничар; најмање 1 година радног искуства у струци, да је кандидат држављанин
Републике Србије, да има општу здравствену способност, да
није осуђиван за кривично дело које га чини недоступним за
обављање послова у државном органу и да се против њега не
води истрага. Уз пријаву са биографијом подносе се следећа
документа, у оригиналу или оверене фотокопије, и то: диплома о стручној спреми, уверење о држављанству Републике
Србије, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење
којим се доказује општа здравствена способност, фотокопија
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личне карте, уверење основног и вишег суда да против лица
није покренута истрага и да није подигнута оптужница, уверење полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или закривично дело које га чини неподобним за обављање
послова у државном органу, доказ о радном искуству од најмање 1 године у струци. Пријаве са потребном документацијом о испуњености услова подносе се у року од 8 дана од
дана објављивање огласа у публикацији „Послови“, на горенаведену адресу.

Трговина и услуге
„INTRO SELECT“ DOO NOVI SAD
Нови Сад, Краљевића Марка 1
e-mail: office@introselect.eu

Трговац

за рад у Зрењанину
5 извршилаца
УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на радно искуство. Опис посла: услуживање муштерија, рад за касом, одржавање објекта и друго. Рок за пријаву: 30.9.2017. Пријаве
слати на адресу: Нови Сад, Краљевића Марка 1, јављање на
контакт телефон: 062/8738-150.

ФБЦ АД МАЈДАНПЕК

19250 Мајданпек, Индустријска зона бб
тел. 030/453-002
e-mail: s.cokic@fbc.rs

Директор за комерцијалне послове
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста; радно искуство од 5 година на руководећим пословима
у привреди; познавање рада на рачунару - напредни ниво у
Microsoft Office пакету; обавезно активно знање руског језика, вербално и писано - напредни ниво; пожељно познавање
енглеског језика; изражене менаџерске способности, комуникативност, спремност за тимски рад и рад под притиском.
Радне биографије слати на наведену мејл адресу. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови“.

MI-MA COMMERCE

24000 Суботица, Наде Димић бб
тел. 063/891-77-79

Продавац у трафици
УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме у било ком занимању,
без обзира на радно искуство. Рад у сменама. Јављање кандидата на контакт телефон. Оглас остаје отворен до 30.09.2017.
године.

„НАША ОАЗА” ДОО

24000 Суботица, Бајски пут 43
тел. 064/401-14-01

„FOX STREAM“ DOO

21000 Нови Сад, Стјепана Митрова Љубише 1а
тел. 064/3564-229

Радник за припрему пица, паста и
палачинки

стручна пракса 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на наведени број телефона. Оглас је отворен до 06.10.2017. године. Место рада је Стари град.

СЗР ТЕПИХ-СЕРВИС „ТА-НЕ“

11070 Нови Београд, Булевар маршала
Толбухина 37/10
тел. 064/120-28-18

Помоћни радник у тепих-сервису
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању,
возачка дозвола Б категорије, пробни рад 3 месеца. Пријаве
слати у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

„ЕЛС“ ДОО БЕОГРАД

11000 Београд - Палилула, Булевар деспота
Стефана 115
тел. 064/85-85-468
e-mail: mlazic@elssec.rs

Радник на одржавању хигијене

на одређено време 12 месеца, за рад у
Врању
3 извршиоца
УСЛОВИ: I или II степен свих профила; пожељно више од
6 месеци на евиденцији НСЗ (приложити уверење НСЗ);
пожељно је искуство у обављању послова, али није пресудно.
Рок за пријаву: 05.10.2017. Контакти са послодавцем поштом
или мејлом. Пријаве слати на горенаведену адресу на e-mail.
Контакт особа Митар Лазић, тел 064/85-85-468.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
„PRIVE PLUS“

11000 Београд
Његошева 63
тел. 063/216-987

Кувар

на одређено време
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању.

21000 Нови Сад, Толстојева 54/13
тел. 063/522-140

Водоинсталатер

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било ком занимању,
без обзира на радно искуство.

на одређено време 12 месеци
3 извршиоца

Социјални радник

УСЛОВИ: IV, III, II и I степен стручне спреме. Пожељно радно
искуство; теренски рад. Јављање кандидата на горенаведени
број телефона. Рок за пријаву: до 22.09.2017.

ПР „ЗВРК ПИТЕ“ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Цара Душана 68
тел. 069/3986-914

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, лекар опште медицине,
без обзира на радно искуство, лиценца за рад.

Пекар

ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени број телефона или слање радних биографија поштом. Оглас остаје отворен до 30.09.2017. године.

УСЛОВИ: IV, III, II и I степен стручне спреме; пробни рад 3
месеца. Пожељно радно искуство. Јављање кандидата на
горенаведени телефон. Рок за пријаву до 23.09.2017.

Бесплатна публикација о запошљавању

Радник у производњи чоколаде
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен стручне спреме.
Обезбеђен превоз и исхрана; искуство на сличним пословима
у производњи хране. Јављање кандидата на горенаведени
мејл. Рок за пријаву до 20.09.2017.

KOMPANIJA „MOZZART“

Београд, Зрењанински пут 84ц
e-mail: job@mozzartbet.com

Оператери на уплатним местима

са местом рада у Ариљу, на одређено
време
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељно радно искуство
на пословима трговца, комерцијалисте или на пословима у
мењачници, одлично познавање рада на рачунару, одговорност, лојалност, професионалност, савесност, самодисциплинованост, прилагодљивост, смиреност, сталоженост, комуникативност, оријентисаност ка тимском раду и способност за
самосталан рад. Основне дужности: пријем уплата, издавање
тикета и исплаћивање добитних тикета, укључивање апарата и електронског рулета, комуникација са играчима, давање
информација везаних за услуге, резултате, услове и начин
играња старање о безбедности новчаних средстава,опреме
и уређаја, штампање резултата, дневних понуда, ажурирање
огласне табле, укључивање преноса спортских догађаја,
припрема напитака и услуживање клијената, рад на фискалној каси, пријем и провера робе и отпремница, одржавање
хигијене шалтера, шанка и уплатног места. Пријаве са радном биографијом слати на e-mail: job@mozzartbet.com, bojan.
lukovic@mozzartbet.com, uros.djurasinovic@mozzartbet.com.
Непотпуне пријаве неће се узимату у разматрање.

INTERMEZZO SYSTEM DOO

Београд - Врачар, Јужни булевар 83

Продавац

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме, без обзира на
радно искуство; рад у сменама, ноћни рад. Трајање конкурса: до 08.10.2017. Потребно је да кандидати пријаве шаљу
мејлом на адресу: kadrovi@intermezzosystem.rs или да се јаве
на контакт телефон: 064/6470-615.

СЗР „УНА“

Лекар опште медицине

„НИТ НСАД“ ДОО

21000 Нови Сад, Стефана Првовенчаног 9
e-mail: nitnsad@gmail.com

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме у наведеном занимању.

на одређено време

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме у било ком занимању,
без обзира на радно искуство.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани социјални радник, без обзира на радно искуство. Познавање рада на
рачунару (Word, Excel, Windows), лиценца за рад.

УСЛОВИ: III степен - фризер за жене. Јављање кандидата на
горенаведени телефон. Рок за пијаву до 20.09.2017.

на одређено време
20 извршилаца

Сервирка

Неговатељ

Фризер

Помоћни кувар

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати треба да се јаве на наведени број телефона. Рок за пријављивање је 30 дана од дана
објављивања огласа.

2 извршиоца

„САН ВЕ“ ФРИЗЕРСКИ САЛОН

11000 Београд, Борска 45д
тел. 064/8784-150

„АНТИКОР“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Пожешка 7
тел. 063/214-619

Извршилац за организацију и
вођење посла антикорозивне
заштите

за рад у Краљеву, на одређено време 6
месеци
УСЛОВИ: грађевински или архитектонски техничар, дипломирани инжењер грађевине или архитектуре; рад на рачунару,
возачка дозвола Б категорије. Обезбеђена исхрана, пробни
рад (могућност запослења на неодређено време). Конкурс је
отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати
могу да се јаве на горе назначени телефон, особа за контакт
Миленија Вукмиров или на и-мејл: milenijav.antikor@gmail.com
и да доставе радну биографију.
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Трговина и услуге

„ЈАКУЗА“ ДОО БЕОГРАД

Нови Београд, Партизанске авијације бб
тел. 011/3177-174, 064/65-82-345, 064/65-82346
e-mail: jakuza.security@gmail.com

Радник/ца на пословима обезбеђења
на одређено време
50 извршилаца

Место рада: Београд, Суботица, Сомбор, Ниш, Крушевац,
Панчево, Ваљево, Мајданпек, Горњи Милановац, Доњи Милановац, Ужице и Врбас.
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира
на образовни профил и радно искуство. Пожељно основно
познавање енглеског или руског језика. Трајање конкурса: до
попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу да се
јаве на назначене контакт телефоне или да своје радне биографије доставе на мејл адресу послодавца.

„KLEFFMANN“ DOO

Београд, Трг Николе Пашића 8
тел. 011/3247-031, 7702-494, 063/331-938,
062/331706

Теренски анкетар

10 извршилаца по округу - Јабланички,
Поморавски, Јужнобанатски,
Јужнобачки, Западнобачки, Сремски,
Севернобачки, Средњебанатски,
Моравички, Колубарски, Расински,
Поморавски, Рашки, Шумадијски и
Златиборски; општина пребивалишта
кандидата или суседна најближа
општина
Опис посла: вршење анкетирања за пројекте јабуке и малине.
УСЛОВИ: средње образовање; пожељно је поседовање
возачке дозволе Б категорије. Кандидати који су радили
сличне послове имаће предност приликом избора. Теренски
рад; послодавац сноси трошкове превоза (аутобуске карте
или рачуне за гориво). За кандидате који ће бити ангажовани послодавац организује обавезну обуку у трајању 2-3 сата
у току договореног дана у Београду и рефундира трошкове
превоза. Радно ангажовање је по уговору о привременим и
повременим пословима, у периоду 05.09-05.10.2017. године.
Трајање конкурса: до 10.09.2017. године. Заинтересовани
кандидати могу да се јаве на горенаведене бројеве телефона,
особа за контакт Бранислав Милић.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА „ЧУДЕСНА
ШУМА“
Лазаревац, Лукавица 160
тел 062/491-669

Кувар

2 извршиоца
УСЛОВИ: кувар, II, III, IV степен стручне спреме.

Конобар

2 извршиоца
УСЛОВИ: конобар, II, III, IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Место рада: Лукавица (пут за Аранђеловац); обезбеђен смештај и исхрана. Рок трајања конкурса: до попуне
радних места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на
горенаведени телефон, особа за контакт Немања Недељковић.

„VIP SECURITY“ DOO

тел. 011/2282-970, 069/2737222
e-mail: irena.djordjevic@vipsecurity.rs

Службеник обезбеђења

на одређено време 12 месеци
100 извршилаца
Опис посла: послови физичког обезбеђења објеката.
Место рада: подручје Републике Србије изузев Београда.
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; пожељан стручни
испит ППЗ и обука за руковањем оружја. Рад у сменама, ноћ-
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ни рад. Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати се могу јавити послодавцу путем телефона или послати радну биографију послодавцу путем контакт
мејла.

„HUTCHINSON“ DOO RUMA

Рума, Индустријска 71
тел. 069/1112-756
e-mail: biljana.zivanov@hutchinson.com.world

„AMOROSO & DR LUIGI“

Шеф рачуноводства

ДОО ВРАЊЕ

Опис посла: обрачун ПДВ-а, извештавање према групи,
израда буџета и форкаста, књижење фактура, cash flow
извештаји, сарадња са банкама.

Комерцијалиста

УСЛОВИ: продаја медицинске обуће, образовање минимум IV
степен стручне спреме, без обзира на образовни профил и
радно искуство; обавезно познавање бугарског језика; познавање рада на рачунару; комуникативност и одговорност у
раду. Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије да доставе на
напред назначену мејл адресу послодавца.

УСЛОВИ: економиста, VI и VII степен стручне спреме; радно искуство минимум 2 године на руководећим позицијама
у сектору финансија; пожељно у индустрији/производњи;
познавање рада на рачунару MS Office пакет - обавезно,
САП - пожељно, знање енглеског језика (виши ниво). Дужина
радног времена 8 сати дневно, рад у сменама, пробни рад 6
месеци. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије да доставе путем мејл
адресе или да се јаве на контакт телефон послодавца (Биљана Живанов).

„ЛАСТВА“ ДОО

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

Дарвинова бб, Врање
e-mail: savic@splicanka.hr

на одређено време 3 месеца

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

КОНСАЛТИНГ „М&А 015“ ДОО

Шабац, Мачванска 8/57, тел. 061/1490-333
e-mail: mia015.agencija@gmail.com

Комерцијалиста

Лице за безбедност и здравље на
раду

УСЛОВИ: средње образовање; возачка дозвола Б категорије;
радно искуство у продаји школског, канцеларијског и рекламног материјала - годину дана. Рок трајања конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу своје радне
биографије да доставе послодавцу путем мејла адресе или
телефона.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, техничко-технолошких,
природно-математичких наука; стручни испит из безбедности
и здравља на раду, познавање рада на рачунару у програмима MS Office, возачка дозвола Б категорије; радно искуство
минимум 36 месеци. Рок трајања конкурса: до 30.09.2017.
године. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горенаведене бројеве телефона, особа за контакт: Горан Васић.

за рад на терену у Београду

„МАЕСТРО СОКО“ ДОО

„WIG“ DOO

Соко Бања, Светог Саве 4
тел. 063/231-751
e-mail: jateksbgd@gmail.com

Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 26
тел. 011/3953-000
e-mail: recuitment@wig.rs

Мушко-женски фризер
УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме траженог образовног
профила; радно искуство 12 месеци. Пуно радно време, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати се могу јавити
послодавцу путем контакт мејла или путем телефона.

„TOKRAM COMPANY“ DOO
Вршац

Касир/касирка

на одређено време 12 месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: обезбеђен смештај, дужина радног времена 8 сати,
рад у сменама; послодавац организује обуку за рад на каси;
прецизност и одговорност запослених лица у раду са новцем;
неопходно је да кандидати буду спремни на тимски рад, вредни, одговорни, комуникативни, спремни да уче и напредују;
послодавац редовно исплаћује плату, бонусе и награде, плата 30.000 дин (нето) - плус бонуси и награде. Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати
треба да се јаве надлежном саветнику за запошљавање ради
пријављивања за групни разговор са послодавцем.

Инжењер продаје

за рад у Зрењанину, Новом Саду,
Панчеву, Београду, Чачку
2 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани инжењер машинства или дипломирани инжењер електротехнике (смер термотехника, аутоматика
или сигнали), радно искуство 2-5 година; возачка дозвола Б
категорије (активни возач), енглески језик - почетни ниво.
Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани
кандидати могу своје радне биографије да доставе на наведени мејл, лице за контакт Божо Милошевић.

„ALUBOND EUROPE“ DOO

Банатски Карловац, Немањина 130
Alubond Europe DOO, члан Mulk Holdings из Уједињених Арапских Емирата, највећи светски произвођач алуминијских композитних панела за вентилиране фасаде, због проширења
пословних активности на европском тржишту је у потрази за
мотивисаним и проактивним кандидатима који су одговорни
за следеће позиције у Банатском Карловцу - Србија

Регионални менаџер продаје

на одређено време 12 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидати ће бити задужени за дефинисану регију
у Европи која покрива и развија бизнис у неколико земаља;
универзитетско образовање, пожељна економија, архитектура или грађевинарство; минимум 2 године искуства у продаји б2б, одлично познавање продајних техника и принципа,
течан енглески, одлично руковање MS Offisе пакетом, возачка
дозвола.

УСЛОВИ: обезбеђен смештај, дужина радног времена 8 сати,
рад у сменама, ноћни рад, послодавац организује обуку за
дато радно место; прецизност и одговорност у раду са новцем; неопходно је да кандидати буду спремни на тимски рад,
вредни, одговорни, комуникативни, спремни да уче и напредују; послодавац редовно исплаћује плату, бонусе и награде; плата 30.000 дин (нето) - плус бонуси и награде. Трајање
конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати
треба да се јаве надлежном саветнику за запошљавање ради
пријављивања за групни разговор са послодавцем.

Кључни задаци: идентификација и адресирање дистрибутера
и потенцијалних клијената у дефинисаном европском региону, управљање и развој дистрибутивне мреже у региону
под његовом/ њеном одговорношћу, одговорност и учешће
у креирању и имплементацији продајне стратегије у дефинисаном региону, за планирање и реализацију продајних
активности и за постизање циљева, стално прати тренутне
регионалне пројекте у смислу нових пословних могућности,
мониторинг тржишта развоја, надзор деоничара и други задаци.

„TOKRAM COMPANY“ DOO
Вршац

Точилац горива

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

Трговина и услуге / Медицина
Профил кандидата: снажне преговарачке вештине и вештине
презентације, самосталност у раду, оријентисаност на развој пословања са стратешким приступом. Нудимо одличне
услове рада и динамично и професионално окружење. Контакт: info@alubondeurope.com, milena.bandjur@aluboneurope.
com, телефон: 013/652-852, Милена Банђур, администрација
062/880-96-44.

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН

35250 Параћин, Мајора Марка 10
тел. 035/573-186

Медицински техничар

са скраћеним радним временом, за рад
у Служби кућног лечења и медицинске
неге Дома здравља Параћин
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа кандидат треба да испуњава и посебне услове: завршена срадња медицинска школа - општи смер, положен стручни испит, лиценца за самосталан рад или решење о упису
у комору. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на
оглас, кратку биографију, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, диплому о завршеној средњој
медицинској школи - општи смер, уверење о положеном
стручном испиту, лиценцу или решење о упису у надлежну комору, лекарско уверење (подноси кандидат који буде
изабран на конкурс). Докази о испуњености услова за заснивање радног односа за наведено радно место подносе се у
оригиналу или копијама овереним у суду, општини или код
јавног бележника/нотара. Пријаве са кратком биографијом,
адресом и контакт телефоном, као и документа којима се
доказује испуњеност услова конкурса, доставити лично у
писарницу Дома здравља Параћин или послати на наведену
адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за радно место медицинског техничара за рад у Служби кућног лечења и медицинске неге“. Кандидати који испуњавају услове огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података
који могу бити важни за одлуку о пријему. Неблаговремене,
недозвољене, непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор специјалиста гинекологије
и акушерства
УСЛОВИ: медицински факултет, специјалализација из гинекологије и акушерства, VII/2 степен стручне спреме, стручни
испит, дозвола за рад - лиценца, пожељно радно искуство,
курс из цитологије, курс из колпоскопије, доказ о поседовању
вештина из гинеколошко-акушерске дијагностике. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе
о завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, фотокопију дипломе о завршеној специјализацији, фотокопију решења о упису у Лекарску комору (за
кандидате који нису у радном односу) или фотокопију дозволе за рад - лиценце (ако је кандидат у радном односу), уверење да нису осуђивани (издаје МУП, не старије од 6 месеци),
уверење да се против њих не води истрага и кривични поступак (издаје суд, не старије од 6 месеци), доказ о поседовању
знања из цитологије, колпоскопије и гинеколошко-акушерске
дијагностике, кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

Медицинска сестра - техничар
општег смера
2 извршиоца

УСЛОВИ: медицинска школа општег смера, IV степен стручне
спреме, положен стручни испит, дозвола за рад - лиценца,
возачка дозвола Б категорије, познавање рада на рачунару,
пожељно најмање две године радног искуства у струци. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о средњој медицинског школи општег смера, фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе
за рад - лиценце издате од надлежне коморе (ако је кандидат
у радном односу) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу), уверење да нису осуђивани (издаје
МУП, не старије од 6 месеци), уверење да се против њих не
води истрага и кривични поступак (издаје суд, не старије од
6 месеци), фотокопију возачке дозволе Б категорије, кратку
биографију са адресом и контакт телефоном.

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који
испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних информација и провере стручног
знања, који су важни за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључивања уговора
о раду достави доказ о здравственој способности за рад на
наведеним пословима. Одлука о избору ће бити објављена на
огласној табли, поред писарнице у приземљу Дома здравља
Раковица. Пријаве слати поштом на адресу: Дом здравља
Раковица, 11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назнаком
„За оглас“ или лично доставити у писарницу.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДР ДАРИНКА ЛУКИЋ“

15220 Коцељева, Немањина 8

Доктор стоматологије

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, висока стручна
спрема (VII степен), положен стручни испит за самостално
обављање послова дипломираног фармацеута. Документација коју кандидат треба да приложи уз пријаву: потписана пријава на оглас са бројем контакт телефона и адресом,
кратка биографија, фотокопија дипломе траженог факултета
(оверена фотокопија), потврда о положеном стручном испиту
(оверена фотокопија), извод из матичне књиге венчаних (ако
је кандидат променио презиме). Рок за подношење пријаве је
осам дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација. Одлука
о избору ће бити објављена на огласној табли ЗУ Апотека
„Пожаревац“, у просторијама рачуноводства, Моше Пијаде
4, Пожаревац, као и на сајту ЗУ Апотека „Пожаревац“: www.
apotekapozarevac.co.rs. Изабрани кандидат ће бити лично обавештен путем телефона. Особа за контакт Иван Лазаревић,
телефон: 012/523-127. Пријаву са потребном документацијом
доставити на адресу: Моше Пијаде 4, 12000 Пожаревац.

Фармацеутски техничар

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: висока
стручна спрема - VII/1 степен, завршен стоматолошки факултет, положен стручни испит за доктора стоматологије, положен возачки испит за Б категорију. Кандидати су обавезни да
доставе: пријаву на оглас, краћу личну и радну биографију
(CV), диплому о завршеном школовању, уверење о положеном стручном испиту, уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење суда), уверење да нису осуђивани
(из полицијске управе) и фотокопију дозволе за управљање
Б категоријом. Уколико се документа достављају у виду фотокопије (изузев возачке дозволе) потребно је да буду оверена
код надлежног органа. Овера фотокопија докумената не сме
бити старија од 6 месеци. Кандидати који су се јавили на оглас
биће позвани на разговор ради пружања додатних података
који могу бити важни за одлуку о пријему. Оглас се објављује
и на веб-сајту Министарства здравља Републике Србије.
Пријаве на оглас се могу поднети лично у Дому здравља
„Др Даринка Лукић“ Коцељева, сваког радног дана од 7 до
15 часова или послати препорученом поштом на адресу: Дом
здравља „Др Даринка Лукић“, Немањина 8, 15220 Коцељева, са назнаком „За оглас“. Кандидат који заснује радни однос
дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, фармацеутски смер, положен стручни испит за самостално обављање
послова фармацеутског техничара. Документација коју кандидат треба да приложи уз пријаву: потписана пријава на
оглас са бројем контакт телефона и адресом, кратка биографија, фотокопија дипломе тражене средње школе (оверена
фотокопија), потврда о положеном стручном испиту (оверена
фотокопија), извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме). Рок за подношење пријава је осам
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација. Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли ЗУ Апотека
„Пожаревац“, у просторијама рачуноводства, Моше Пијаде
4, Пожаревац, као и на сајту ЗУ Апотека „Пожаревац“: www.
apotekapozarevac.co.rs. Изабрани кандидат ће бити лично обавештен путем телефона. Особа за контакт Иван Лазаревић,
телефон 012/523-127. Пријаву са потребном документацијом
доставити на адресу: Моше Пијаде 4, 12000 Пожаревац.

ОПШТА БОЛНИЦА

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „КОВИН“

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Медицинска сестра - техничар

на одређено време због повећаног обима
посла, за рад у јединици за палијативно
збрињавање
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, положен стручни испит. Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој
школи са просечном оценом током школовања, оверену
копију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију
радне књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду послодавца, извод из матичне књиге рођених, извод из
матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме, уверење о држављанству, копију личне карте. Лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без
ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас,
дужан је да достави кандидат који буде примљен у радни
однос. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве слати у затвореним ковертама на горенаведену адресу или доставити лично у Правну
службу Опште болнице Петровац на Млави. Неблаговремене
пријаве и непотпуна документација неће бити узети у разматрање при избору кандидата.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ПОЖАРЕВАЦ“

12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4
тел. 012/523-127
e-mail: www.apotekapozarevac.co.rs

Дипломирани фармацеут

за рад у апотеци „Петровац 1“ у
Петровцу на Млави, на одређено време
до повратка запослене са боловања,
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета

за рад у апотеци „Врело“ у Жагубици, на
одређено време до повратка запослене
са боловања, породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка
запосленог са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: завршена средња школа (IV степен), звање медицинска сестра - техничар, без обзира на радно искуство.

Технички радник (КВ кувар)

на одређено време због повећаног обима
посла, најдуже до 24 месеца
УСЛОВИ: КВ радник, III степен стручне спреме, звање: кувар,
без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да доставе пријаву са
кратком биографијом и за прво радно место фотокопију
дипломе о завршеној средњој школи за звање медицинска
сестра - техничар и уверење о положеном стручном испиту, а
за друго радно место фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми (III степен), звање кувар. Изабрани кандидати су у
обавези да доставе лекарско уверење. Пријаве са потребним
доказима достављају се на горенаведену адресу, у року од 8
дана од дана објавливања огласа у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА БЕЛА ПАЛАНКА

18310 Бела Паланка, Бранислава Нушића 2

Возач санитетског возила
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: IV степен
стручне спреме, завршена средња саобраћајна школа, положен возачки испит за возача Б и Ц категорије, здравствена
способност за управљање санитетским возилом и радно искуство од 2 године. Уз пријаву на оглас приложити: диплому о
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завршеној средњој школи, у оригиналу или овереној фотокопији, фотокопију возачке дозволе, доказ о радном искуству
(уверење, потврда послодавца или уговор) у оригиналу или
овереној фотокопији. Кандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности
за рад. Рок за подношење пријава на оглас са краћом биографијом је осам дана од објављивања огласа у публикацији
„Послови“ и на веб-сајту Министарства здравља Републике
Србије. Пријаве слати на адресу: Дом здравља Бела Паланка, Бранислава Нушића 2, 18310 Бела Паланка, са назнаком
„Директору“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
разматрати.

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

Доктор медицине

за потребе Службе за психијатрију
Опште болнице Ваљево, на одређено
време до повратка стално запослене
са трудничког боловања и посебног
боловања ради неге детета
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 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,
Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на
оглас за пријем у радни однос за послове ________“(навести
тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И
СТАРИХ „БГ ДОМ 56“
11000 Београд
Јована Поповића 13
тел. 011/397-3693

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; пожељно радно искуство. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на телефон
011/397-3693, конкурс остаје отворен до попуне радног места.

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене
привремено одсутног радника, пробни
рад три месеца
УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа, општи или
педијатријски смер, положен стручни испит, лиценца за рад,
радно искуство 6 месеци.

Спремачица

на одређено време по основу замене
привремено одсутног радника, пробни
рад три месеца
УСЛОВИ: ПК или НК радник, радно искуство 6 месеци.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву
на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе оверене фотокопије: дипломе о завршеној школи, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда
да се против лица не води судски поступак, доказ о радном
искуству, за радно место медицинске сестре доставити још и
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
и оверену фотокопију лиценце за рад. Пријаве са потребном
документацијом достављају се на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд,
Сокобањска 17а - Правна служба. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“.
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УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

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

18220 Алексинац, Момчила Поповића 144
тел. 018/804-256

Дипломирани правник

Медицинска сестра - техничар
општег смера

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник;
пробни рад 6 месеци; 1 година радног искуства на одговарајућим пословима; познавање рада на рачунару; познавање
једног светског језика. Кандидати су дужни да доставе: кратку
биографију, фотокопију личне карте, фотокопију дипломе о
завршеном правном факултету, фотокопију радне књижице
или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о
раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Пријаве слати у затвореној коверти на наведену адресу Клинике, са
назнаком „Пријава на конкурс за пријем дипломираног правника на неодређено време - 1 извршилац“.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене, до
повратка радника са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа педијатријског или општег смера; положен стручни испит;
најмање шест месеци радног искуства. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте,
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе
о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице
или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о
раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Пријаве слати у затвореној коверти на наведену адресу Клинике, са
назнаком: „Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре
- техничара на одређено време по основу замене до повратка
радника са боловања - 1 извршилац“.

Главни магационер

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника, кућно лечење,
здравствену негу и епидемиологију
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска сестра - техничар општег смера са положеним стручним испитом. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи општег смера; оверен препис или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену
фотокопију возачке дозволе Б1 категорије и писану изјаву да
је кандидат активан возач; биографију са адресом и контакт
телефоном; доказ да није покренут кривични поступак (издат
од стране надлежног органа); изјаву о здравственој способности за рад на траженим пословима. Изабрани кандидат ће
бити у обавези да приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком:
„Пријава на оглас број 20/2017“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране.

FENIX-APOTEKA ZU

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 30а
тел. 063/542-727, 063/8310-861

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен, фармацеутски техничар.

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме економског или општег
смера; пробни рад 6 месеци; 1 година радног искуства на
одговарајућим пословима. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију, фотокопију личне карте, фотокопију
дипломе о завршеној школи, фотокопију радне књижице или
другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду,
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Пријаве слати у затвореној коверти на наведену адресу Клинике, са назнаком „Пријава на конкурс за пријем главног магационера на
неодређено време - 1 извршилац“.
ОСТАЛО: 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 на које се примају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, Краљице Јелене 22

Систем администратор
информационог система и
технологије

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани фармацеут.
ОСТАЛО: рад у сменама; основна информатичка обука.
Јављање кандидата на горенаведене телефоне. Рок за
пријаву до 30.09.2017.

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

Дипломирани фармацеут
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут. Послодавац је заинтересован и за ангажовање приправника, односно не инсистира
на радном искуству. Рад у сменама, дужина радног времена
7,5 сати. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије да доставе путем поште,
мејл адресе или да се јаве на контакт телефон.

АУТО-ЦЕНТАР „ЗОКИ“ ДОО ПАНЧЕВО

УСЛОВИ: ЕТФ или ФОН, VII/1 степен стручне спреме, обавезно знање рада на системима Heliant и IZIS, пожељно најмање
5 година рада на пословима систем администратора (Windows
сервер, Windows Office), пожељно знање за рад на креирању
и одржавању веб-сајтова, рад на администрацији мрежне
опреме, пожељно знање за сервисирање и поправку рачунара, монитора, штампача, УПС-ева и мрежне инфраструктуре.
Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију
дипломе о завршеном факултету, уверење да нису осуђивани
(издаје МУП), не старије од 6 месеци, уверење да се против
кандидата не води истрага и кривични поступак (издаје суд),
не старије од 6 месеци, кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за подношење понуда је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаворемене пријаве се неће разматрати. Кандидати који
испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних информација које могу бити важне
за доношење одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран,
пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Одлука
о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, Краљице Јелене
22, Београд. Пријаве слати поштом на адресу: Дом здравља
Раковица, 11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назнаком
„За оглас“ или лично доставити у писарницу Дома здравља
Раковица.

Панчево, Книћанинова 1/а
тел. 013/343-432
e-mail: autocentarzoki@mts.rs

Лекар специјалиста офталмологије
Лекар специјалиста
оториноларингологије
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме; дужина радног времена 8 сати. Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да пошаљу на мејл
адресу или да се јаве на контакт телефон послодавца.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
1. Виша медицинска сестра техничар

на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене, за
рад на пословима више патронажне
медицинске сестре у Служби
поливалентне патронаже Дома здравља
Крушевац

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

Медицина / Ветерина / Индустрија и грађевинарство
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена
виша медицинска школа или висока школа струковних струдија - VI степен стручне спреме, положен стручни испит и
поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

2. Медицинска сестра - техничар

на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене, за рад
на пословима тимске сестре у амбуланти
Дијагностички центар Службе опште
медицине Дома здравља Крушевац
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена
средња медицинска школа општег смера - IV степен стручне
спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад
или решења о упису у комору.

3. Виша стоматолошка сестра
или стоматолошка сестра или
медицинска сестра

на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене, за
рад на пословима одговорне и тимске
стоматолошке сестре у Одељењу за
дечију и превентивну стоматологију
Дома здравља Крушевац
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена
виша медицинска школа или висока школа струковних студија стоматолошког смера, VI степен стручне спреме или
средња медицинска школа стоматолошког или општег смера,
IV степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или решења о упису у комору.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву у којој наводе за
које радно место се пријављују; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад
или решења о упису у комору; изјаву да су здравствено способни за послове за које подносе пријаву; фотокопију извода
из матичне књиге рођених. Кандидати који су се јавили на
оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему. Изабрани
кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани
кандидат не достави наведени документа у остављеном року,
са њим се неће закључити уговор о раду. Пријаве на оглас
могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити
на адресу: Дом здравља Крушевац, Ћирила и Методија 32,
37000 Крушевац.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Агенција за запошљавање „ЕКЦ Центар“
из Београда
Особе за контакт: Берта Љубоја Балинт и
Босиљка Ковачевић
e-mail: office@eurokonig.com

Помоћна медицинска сестра

Место рада: СР Немачка, до признавања
дипломе
20 извршилаца
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме - медицинска
сестра/ техничар; радно искуство у струци минимум 6 месеци; положен стручни испит за медицинске раднике. Рад је у
сменама, обезбеђен смештај, превоз до Немачке о трошку
изабраног кандидата. Исхрана није обезбеђена. Минимална
бруто плата за почетак по тарифном уговору у складу са законом Савезне Републике Немачке између 1600 и 2400 евра;
плаћен годишњи одмор; трошкове здравственог прегледа
сноси изабрани кандидат; изабрани кандидат је здравствено
и социјално осигуран; трошкове визе сноси изабрани кандидат, трошкове радне дозволе сноси послодавац.
Заинтересовани кандидати могу да доставе своје радне биографије на e-mail: office@eurokonig.com и могу се јавити на
број телефона: 011/40-65-186 или 060/667-4216. Детаљ-

Бесплатна публикација о запошљавању

не информације о условима рада кандидати ће добити на
разговору са послодавцима - клинике Rems Mur, Asklepios,
Paracelsus и немачки Црвени крст.
Рок трајања конкурса: 15.10.2017.

Ветерина
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша 36
тел. 062/524-150

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

Индустрија и грађевинарство
„ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ“ АД

34000 Крагујевац, Косовска 4
e-mail: rukovks@zastava-arms.rs
тел. 034/323-191

Овлашћени интерни ревизор

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен стручне спреме;
возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука;
теренски рад; рад ван просторија послодавца; минимум годину дана на истим или сличним пословима. Јављање кандидата радним данима на адресу: Булевар цара Лазара 51, од 8 до
10 часова. Рок за пријаву до 19.09.2017.

AGENCIJA „GEO GIS & MAP“

32000 Чачак, Милете Ћурчића 14/2

Одржавање катастра непокретности
и катастра водова
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, VI или VII степен стручне спреме искључиво геодетске струке; положен возачки испит Б категорије; познавање енглеског језика. Заинтересовани кандидати могу да се
јаве Јели Иванов на телефон 069/412-9944 или да пошаљу
пријаву на e-mail: geogismap@orion.rs.

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

Неквалификовани радник

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

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

Ауто-електричар

за послове унутрашњег надзора
пословања друштва

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, радно искуство на
пословима ауто-електричара.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани економиста са сертификатом Коморе о стеченом звању овлашћени
интерни ревизор, у складу са Законом о ревизији („Сл. гласник РС”, бр. 62/2013). Уз пријаву доставити следећу документацију: биографију (CV), оверену фотокопију дипломе или
уверења о стручној спреми, сертификат Коморе о стеченом
звању овлашћени интерни ревизор, уверење о држављанству, потврде надлежних органа да лице није осуђивано
нити је покренута истрага или кривични поступак. Пријаве са
потребном документацијом доставити на горенаведену адресу. Конкурс је отворен до попуне радног места.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са кратким биографијама послати на мејл адресу: konkurs @geosonda.org или се јавити на
телефоне: 011/3222-157, 3225-183, особа за контакт Драгана
Нововић.

„ИНБ ПРОИЗВОДЊА“ ДОО

24210 Бајмок, Штросмајерова 14
тел. 062/833-26-01, 024/762-193

Руковалац машина за обраду дрвета
на одређено време 2 године
6 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме, занимање
и радно искуство. Пожељно је да су кандидати из Бајмока и
околине, али није услов. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Оглас остаје отворен до 30.09.2017. године.

„МЕПЛАЛ“ ДОО

24000 Суботица, Мажуранићева 13
тел. 064/1462-750

Металостругар
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме - металостругар, 12
месеци искуства на траженим пословима. Јављање кандидата на контакт телефон. Оглас остаје отворен до 30.09.2017.
године.

DOO „VUJMILOVIĆ COMPANY“

21000 Нови Сад, Јанка Чмелика 24а

Руководилац радова на терену
на одређено време 3 месеца

Кадровски референт
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме (гимназија,
правно-биротехничка школа), познавање рада на рачунару
(Word и Excel), искуство у поступку пријаве и одјаве радника
на обавезно здравствено и социјално осигурање, познавање
основних законских прописа из области радног права.

Финансијско-рачуноводствени
референт
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, минимум IV степен
стручне спреме (економски техничар), познавање рада на
рачунару (Word и Excel), искуство у поступку вођења књига
у складу са рачуноводственим прописима - рад на обради
финансијских података, извода, улазних и излазних фактура.

Пословни асистент генералног
директора
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, минимум VII степен стручне спреме, напредно познавање рада на рачунару, виши
ниво познавања најмање једног страног језика; искуство у
организационим пословима.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс за радно место кадровског
референта, финансијско- рачуноводственог референта
и пословног асистента генералног директора, са кратким
биографијама, слати искључиво на мејл адресу: konkurs @
geosonda.org.

Први
утисак је
најважнији
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Индустрија и грађевинарство

„ФЕРБИЛД” ДОО, БЕОГРАД
Београд, Водоводска 158
тел. 064/8412-149
e-mail: mile.kovacevic@ferbild.rs

Тесар

10 извршилаца
УСЛОВИ: тесар, III степен стручне спреме, радно искуство
најмање 3 године.

Опис посла: пуњење батерија и акумулатора, поправке на
електричним инсталацијама у предузећу и на градилишту и
други налози по налогу послодавца.
УСЛОВИ: неопходно искуство у траженом занимању; обезбеђен смештај и исхрана, теренски рад, дужина радног времена 8 сати дневно. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да доставе путем поште,
мејлом или да се јаве на контакт телефон послодавца (Биљана Ђогић, Милица Цвијовић).

Куварица

Армирач

10 извршилаца

на одређено време 3 месеца, место рада:
Ниш, Шабац, Београд (градилишта)

УСЛОВИ: армирач, III степен стручне спреме, радно искуство
најмање 3 године.

Опис посла: припрема јела у складу са нормативима, требовање намирница, одржавање хигијене у кухињи.

Помоћни грађевински радник

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме и
радно искуство; обезбеђен смештај и исхрана, теренски рад,
дужина радног времена 8 сати дневно. Трајање конкурса:
до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да
доставе путем поште, мејлом или да се јаве на контакт телефон послодавца (Биљана Ђогић, Милица Цвијовић).

10 извршилаца

УСЛОВИ: од I степена стручне спреме, без обзира на радно
искуство.
ОСТАЛО: Место рада: изградња ауто-пута, Коридор 10 Пирот и Коридор 11 - Љиг-Лајковац; обезбеђен смештај,
обезбеђена исхрана, теренски рад, радно место са повећаним ризиком, рад ван просторија послодавца. Радни однос се
заснива на одређено време - 3 месеца. Конкурс је отворен до
попуне радних места. Заинтересовани кандидати могу да се
јаве на горенаведени број телефона, особа за контакт Миле
Ковачевић или да на наведену и-мејл адресу доставе радну
биографију.

ЖГП ГП „БЕОГРАД” ДОО БЕОГРАД
Београд, Водоводска 160
тел. 011/2510-792, 2510-961
e-mail: zgp@beotel.rs

Армирач

на одређено време 3 месеца, место рада:
Ниш и Шабац (градилишта)
2 извршиоца
Опис посла: сечење и савијање арматуре на армирачком столу ручним алатом, постављање и везивање арматуре.
УСЛОВИ: неопходно искуство у траженом занимању; обезбеђен смештај и исхрана; теренски рад; дужина радног времена 8 сати дневно. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да доставе путем поште,
мејлом или да се јаве на контакт телефон послодавца (Биљана Ђогић, Милица Цвијовић).

Бравар варилац

на одређено време 3 месеца, место рада:
Ниш и Шабац (градилишта)
2 извршиоца
Опис посла: сечење цеви и профила на меру, бушење делова
на стубној бушилици, пасовање и пеглање, бушење на бушилици.
УСЛОВИ: неопходно искуство у траженом занимању; обезбеђен смештај и исхрана; теренски рад, дужина радног времена 8 сати дневно. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да доставе путем поште,
мејлом или да се јаве на контакт телефон послодавца (Биљана Ђогић, Милица Цвијовић).

Дипломирани грађевински инжењер

на одређено време 3 месеца, место рада:
Ниш, Шабац, Београд (градилишта)
Опис посла: организује и води, израђује техничку документацију на градилишту, проучава пројектну документацију.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, обезбеђен смештај и
исхрана, теренски рад, дужина радног времена 8 сати дневно. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати
могу своје пријаве да доставе путем поште, мејлом или да се
јаве на контакт телефон послодавца (Биљана Ђогић, Милица
Цвијовић).

Електричар

на одређено време 3 месеца, место рада:
Ниш и Шабац (градилишта)
2 извршиоца
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НК грађевински радник

на одређено време 3 месеца, место рада:
Ниш и Шабац (градилишта)
2 извршиоца
Опис посла: ручни ископ земље, рашчишћавање терена, ручни истовар, преношење, слагање материјала, ручни утовар
шута, чишћење градилишта.
УСЛОВИ: без обзира на степен образовања и радно искуство;
обезбеђен смештај и исхрана, теренски рад, дужина радног
времена 8 сати дневно. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да доставе путем
поште, мејлом или да се јаве на контакт телефон послодавца
(Биљана Ђогић, Милица Цвијовић).

Тесар

на одређено време 3 месеца, место рада:
Ниш и Шабац (градилишта)
2 извршиоца
Опис посла: израда оплата, монтажа оплата, демонтажа
оплата, праћење понашања оплате током бетонирања, рад
на циркулару, моторној тестери.
УСЛОВИ: без обзира на образовање; неопходно искуство у
траженом занимању. Обезбеђен смештај и исхрана, теренски
рад, дужина радног времена 8 сати дневно. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да доставе путем поште, мејлом или да се јаве на контакт
телефон послодавца (Биљана Ђогић, Милица Цвијовић).

„ЛУКС ЕЛЕКТРО“ ДОО

14210 Уб, 28. фебруара 2
тел. 014/411-392
e-mail: lukselektroub@yahoo.com

„COMPANY SU AZOTARA” DOO
Максима Горког 8, Суботица
тел. 024/631-236
e-mail: jasmina.novakovic@azotara.rs

Бравар

на одређено време 3 месеца (могућност
продужења уговора)
3 извршиоца
Опис посла: браварски послови одржавања у кругу фабрике.
Место рада: Суботица (Биково).
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања; неопходно је искуство у траженом занимању. Обезбеђен смештај,
обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз, рад у сменама, ноћни
рад, дужина радног времена 8 сати дневно. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве
да пошаљу поштом, мејлом или да се јаве на контакт телефон
послодавца, особа за контакт: Јасмина Новаковић.

„STEEL WELD“ DOO SUBOTICA

Суботица, Душана Петровића 2/19
тел. 062/8580-818, 064/0438-488, 069/5600-077
e-mail: gusa.miroslav@gmail.com, d.barbulovic@
gmail.com

Бродомонтер

привремени и повремени послови
4 извршиоца
Опис посла: монтажа и склапање секција брода, читање
цртежа.
УСЛОВИ: машинска струка (без обзира на степен стручне
спреме); обавезно искуство у траженом занимању - минимум
6 месеци; обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена
исхрана - 2 оброка, дужина радног времена 9 сати дневно,
теренски рад, рад у сменама, радно место са повећаним ризиком, рад ван просторија послодавца, пробни рад 3 месеца.
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати
могу своје пријаве да пошаљу поштом, мејлом или да се јаве
на контакт телефон послодавца, особе за контакт: Мирослав
Гуша, Драгослав Барбуловић.

„COMPANY SU AZOTARA“ DOO
Суботица, Максима Горког 8
тел. 024/631-236
e-mail: jasmina.novakovic@azotara.rs

Физички радник (хемијски
манипулант)

на одређено време 3 месеца (могућност
продужења уговора)
5 извршилаца
Опис посла: рад у погону, место рада: Суботица (Биково).

Електромонтер

на одређено време 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електромонтер - инсталатер; без обзира на радно искуство; возачка дозвола Б категорије. Теренски рад, обезбеђен смештај. Трајање конкурса:
до попуне радног места. Заинтересовани кандидати се могу
јавити послодавцу путем контакт мејла или путем телефона.

Електроинсталатер

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања; неопходно је искуство у траженом занимању. Обезбеђен смештај,
обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз, рад у сменама, ноћни
рад, дужина радног времена 8 сати дневно. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве
да пошаљу поштом, мејлом или да се јаве на контакт телефон
послодавца, особа за контакт Јасмина Новаковић.

Руковалац радних машина

на одређено време 3 месеца (могућност
продужења уговора)
4 извршиоца

на одређено време 2 месеца
2 извршиоца

Опис посла: возач улта и виљушкара, место рада: Суботица
(Биково).

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електроинсталатер; без
обзира на радно искуство; возачка дозвола Б категорије;
теренски рад. Трајање конкурса: до попуне радног места.
Заинтересовани кандидати се могу јавити послодавцу путем
контакт мејла или путем телефона.

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања; неопходно је искуство у траженом занимању; возачка дозвола Б категорије. Обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен
превоз, рад у сменама, ноћни рад, дужина радног времена
8 сати дневно. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани
кандидати могу своје пријаве да пошаљу поштом, мејлом или
да се јаве на контакт телефон послодавца, особа за контакт
Јасмина Новаковић.

Дипломирани инжењер
електротехнике
на одређено време

Возач теретног моторног возила

УСЛОВИ: Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу контактирати послодавца путем телефона или
доставити радне биографије на имејл адресу послодавца.

на одређено време 3 месеца (могућност
продужења уговора)
5 извршилаца

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

Индустрија и грађевинарство
Опис посла: довоз сировина и отпрема готовог производа,
место рада: Суботица (Биково).
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања и радно искуство; возачка дозвола Ц и Е категорије. Обезбеђен
смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз, дужина
радног времена 8 сати дневно, неопходан важећи лекарски
преглед. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да пошаљу поштом, мејлом или да
се јаве на контакт телефон послодавца, особа за контакт Јасмина Новаковић.

„ORION WORLD“ DOO KRAGUJEVAC
Крагујевац, Горњомилановачка 45
тел. 034/335-435
e-mail: orion-kg@orion-kg.com

Оператер на ЦНЦ машинама
на одређено време 2 године
2 извршиоца

Опис посла: израда делова по цртежима.
УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме машинске струке;
обавезно искуство у траженом занимању минимум 2 године.
Обезбеђен смештај, дужина радног времена 8 сати дневно,
пробни рад 3 месеца. Трајање конкурса: до попуне радног
места. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да
пошаљу поштом, мејлом или да се јаве на контакт телефон
послодавца.

Програмер на ЦНЦ машинама
на одређено време 2 године
2 извршиоца

Опис посла: писање адекватних програма у складу са цртежима купца.
УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме машинске струке;
обавезно искуство у траженом занимању минимум 2 године.
Обезбеђен смештај, дужина радног времена 8 сати дневно,
пробни рад 3 месеца. Трајање конкурса: до попуне радног
места. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да
пошаљу поштом, мејлом или да се јаве на контакт телефон
послодавца.

АД „МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ
КОМПЛЕКС“ КИКИНДА

Кикинда, Милошевачки пут бб
тел. 0230/423-732
e-mail: a.galic@msk.co.rs

Интерни ревизор
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани економиста, 5 година радног искуства
у привреди; лиценца овлашћеног интерног ревизора. Дужина радног времена: 40 сати недељно. Конкурс је отворен до
попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу да се
јаве на контакт телефон.

„SINTERFUSE“ DOO

Ужице, Милоша Обреновића 2
тел. 060/031-0171
e-mail: hrmngr@sinterfuse.com

Армирач

на одређено време од 12 месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: Место рада: градилишта у Републици Хрватској; III
степен стручне спреме за тражено занимање; возачка дозвола Б категорије, рад на висини. Потребно је да сви потенцијални кандидати имају годину дана радног искуства у струци. Постоји могућност продужења уговора о раду. Трошкови
групног превоза од Републике Србије до Републике Хрватске
су обезбеђени од стране послодавца (већи број кандидата
који испуњавају услове); висина нето зараде се креће у распону од 600 евра до 750 евра. Теренски додатак износи 50
хрватских куна на дан (око 6,67 евра дневно); трошкове приликом регулисања радне дозволе и визе сноси послодавац;
запослени је од почетка рада социјално осигуран; послодавац сноси трошкове и обезбеђује смештај у месту рада; рад
је на терену - организован превоз радника до градилишта и
са градилишта; послодавац обезбеђује исхрану под повољним условима - трошкове сноси запослени; радно место са
повећаним ризиком; кандидати пре потписивања уговора о
раду морају обавити лекарски преглед. Потребна документација: радна биографија/CV, фотокопија пасоша, фотокопија
возачке дозволе.
Кандидати који су евидентирани као незапослена лица у
Националној служби за запошљавање потребна документа
достављају филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или
поштом на адресу филијале, са назнаком: За конкурс: армирач - „Кала” д.о.о Церник, Република Хрватска. Кандидати
који нису евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају
поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање,
Филијала за град Београд, Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком: За конкурс: армирач - „Кала“
д.о.о Церник, Република Хрватска. Детаљне информације о
условима рада кандидати ће добити на разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора биће обавештени путем телефона или мејлом кандидати који уђу у
ужи избор. Непотпуна документација неће бити разматрана.

Бетонирач

на одређено време од 12 месеци
5 извршилаца
УСЛОВИ: Место рада: градилишта у Републици Хрватској; III
степен стручне спреме за тражено занимање, возачка дозвола Б категорије, рад на висини; годину дана радног искуства у струци. Постоји могућност продужења уговора о раду.
Трошкови групног превоза од Републике Србије до Републике
Хрватске су обезбеђени од стране послодавца (већи број кандидата који испуњавају услове); висина нето зараде се креће
у распону од 600 евра до 750 евра. Теренски додатак износи
50 хрватских куна на дан (око 6.67 евра дневно); трошкове
приликом регулисања радне дозволе и визе сноси послодавац; запослени је од почетка рада социјално осигуран; послодавац сноси трошкове и обезбеђује смештај у месту рада; рад
је на терену - организован превоз радника до градилишта и
са градилишта; послодавац обезбеђује исхрану под повољним условима - трошкове сноси запослени; радно место са
повећаним ризиком; кандидати пре потписивања уговора о
раду морају обавити лекарски преглед.
Потребна документација: радна биографија/CV; фотокопија
пасоша; фотокопија возачке дозволе.

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер; радно искуство:
од 5 до 10 година рада на пројектима; енглески језик - виши
ниво, информатичка обука, обука за Аутокед. Дужина радног
времена 8 сати, током рада на терену обезбеђен превоз и
исхрана. Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати се могу јавити послодавцу путем телефона или послати радну биографију на горенаведени мејл.

Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као
незапослена лица у Националној служби за запошљавање
потребна документа достављају филијали НСЗ у којој су
пријављени, лично или поштом, на адресу филијале, са назнаком: За конкурс: бетонирач - „Кала“ д.о.о Церник, Република Хрватска. Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна
документа достављају поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Филијала за град Београд, Миграциони
сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком: За конкурс: бетонирач - „Кала“ д.о.о Церник, Република Хрватска.
Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити
на разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања
разговора биће обавештени путем телефона или мејлом кандидати који уђу у ужи избор. Непотпуна документација неће
бити разматрана.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ

на одређено време од 12 месеци
5 извршилаца

Пројектни менаџер

на одређено време 3 месеца
Опис посла: израда интерних пројеката.

Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у
Републици Хрватској
„КАЛА“ ДОО ЦЕРНИК, РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

Бесплатна публикација о запошљавању

Фасадер

УСЛОВИ: Место рада: градилишта у Републици Хрватској, III
степен стручне спреме за тражено занимање, возачка дозвола Б категорије; рад на висини; годину дана радног искуства у струци. Постоји могућност продужења уговора о раду.
Трошкови групног превоза од Републике Србије до Републике

Хрватске су обезбеђени од стране послодавца (већи број кандидата који испуњавају услове); висина нето зараде се креће
у распону од 600 евра до 750 евра. Теренски додатак износи
50 хрватских куна на дан (око 6.67 евра дневно); трошкове
приликом регулисања радне дозволе и визе сноси послодавац; запослени је од почетка рада социјално осигуран; послодавац сноси трошкове и обезбеђује смештај у месту рада; рад
је на терену - организован превоз радника до градилишта и
са градилишта; послодавац обезбеђује исхрану под повољним условима - трошкове сноси запослени; радно место са
повећаним ризиком; кандидати пре потписивања уговора о
раду морају обавити лекарски преглед.
Потребна документација: радна биографија/CV; фотокопија
пасоша; фотокопија возачке дозволе.
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као
незапослена лица у Националној служби за запошљавање
потребна документа достављају филијали НСЗ у којој су
пријављени, лично или поштом, на адресу филијале, са назнаком: За конкурс: фасадер - „Кала” д.о.о. Церник, Република
Хрватска. Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна
документа достављају поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Филијала за град Београд, Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком: За
конкурс: фасадер - „Кала” д.о.о. Церник, Република Хрватска.
Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити
на разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања
разговора биће обавештени путем телефона или мејлом кандидати који уђу у ужи избор. Непотпуна документација неће
бити разматрана.

Керамичар

на одређено време од 12 месеци
5 извршилаца
УСЛОВИ: Место рада: градилишта у Републици Хрватској, III
степен стручне спреме за тражено занимање, возачка дозвола Б категорије, рад на висини, годину дана радног искуства у струци. Постоји могућност продужења уговора о раду.
Трошкови групног превоза од Републике Србије до Републике
Хрватске су обезбеђени од стране послодавца (већи број кандидата који испуњавају услове); висина нето зараде се креће
у распону од 600 евра до 750 евра. Теренски додатак износи
50 хрватских куна на дан (око 6.67 евра дневно); трошкове
приликом регулисања радне дозволе и визе сноси послодавац; запослени је од почетка рада социјално осигуран; послодавац сноси трошкове и обезбеђује смештај у месту рада; рад
је на терену - организован превоз радника до градилишта и
са градилишта; послодавац обезбеђује исхрану под повољним условима - трошкове сноси запослени; радно место са
повећаним ризиком; кандидати пре потписивања уговора о
раду, морају обавити лекарски преглед.
Потребна документација: радна биографија/CV; фотокопија
пасоша; фотокопија возачке дозволе.
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као
незапослена лица у Националној служби за запошљавање
потребна документа достављају филијали НСЗ у којој су
пријављени, лично или поштом, на адресу филијале, са назнаком: За конкурс: керамичар - „Кала” д.о.о. Церник, Република Хрватска. Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна
документа достављају поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Филијала за град Београд, Миграциони
сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком: За конкурс - керамичар - „Кала” д.о.о. Церник, Република Хрватска.
Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити
на разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања
разговора биће обавештени путем телефона или мејлом кандидати који уђу у ужи избор. Непотпуна документација неће
бити разматрана.

Тесар

на одређено време од 12 месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: Место рада: градилишта у Републици Хрватској; III
степен стручне спреме за тражено занимање, возачка дозвола Б категорије, рад на висини; годину дана радног искуства у струци. Постоји могућност продужења уговора о раду.
Трошкови групног превоза од Републике Србије до Републике
Хрватске су обезбеђени од стране послодавца (већи број кандидата који испуњавају услове); висина нето зараде се креће
у распону од 600 евра до 750 евра. Теренски додатак износи
50 хрватских куна на дан (око 6.67 евра дневно); трошкове
приликом регулисања радне дозволе и визе сноси послодавац; запослени је од почетка рада социјално осигуран; послодавац сноси трошкове и обезбеђује смештај у месту рада; рад
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је на терену - организован превоз радника до градилишта и
са градилишта; послодавац обезбеђује исхрану под повољним условима - трошкове сноси запослени; радно место са
повећаним ризиком; кандидати пре потписивања уговора о
раду, морају обавити лекарски преглед.
Потребна документација: радна биографија/CV; фотокопија
пасоша; фотокопија возачке дозволе.
Начин конкурисања: кандидати који су евидентирани као
незапослена лица у Националној служби за запошљавање
потребна документа достављају филијали НСЗ у којој су
пријављени, лично или поштом, на адресу филијале, са назнаком: За конкурс: тесар - „Кала” д.о.о. Церник, Република
Хрватска. Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају поштом, на адресу: Национална
служба за запошљавање, Филијала за град Београд, Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком:
За конкурс: тесар - „Кала” д.о.о. Церник, Република Хрватска.
Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити
на разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања
разговора биће обавештени путем телефона или мејлом кандидати који уђу у ужи избор. Непотпуна документација неће
бити разматрана.

Зидар

на одређено време од 12 месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: Место рада: градилишта у Републици Хрватској, III
степен стручне спреме за тражено занимање; возачка дозвола Б категорије, рад на висини; годину дана радног искуства у струци. Постоји могућност продужења уговора о раду.
Трошкови групног превоза од Републике Србије до Републике
Хрватске су обезбеђени од стране послодавца (већи број кандидата који испуњавају услове); висина нето зараде се креће
у распону од 600 евра до 750 евра. Теренски додатак износи
50 хрватских куна на дан (око 6.67 евра дневно); трошкове
приликом регулисања радне дозволе и визе сноси послодавац; запослени је од почетка рада социјално осигуран; послодавац сноси трошкове и обезбеђује смештај у месту рада; рад
је на терену - организован превоз радника до градилишта и
са градилишта; послодавац обезбеђује исхрану под повољним условима -трошкове сноси запослени; радно место са
повећаним ризиком; кандидати пре потписивања уговора о
раду, морају обавити лекарски преглед.
Потребна документација: радна биографија/CV; фотокопија
пасоша; фотокопија возачке дозволе.
Начин конкурисања: кандидати који су евидентирани као
незапослена лица у Националној служби за запошљавање
потребна документа достављају филијали НСЗ у којој су
пријављени, лично или поштом, на адресу филијале, са назнаком: За конкурс: зидар - „Кала” д.о.о. Церник, Република
Хрватска. Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају поштом, на адресу: Национална
служба за запошљавање, Филијала за град Београд, Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком:
За конкурс: зидар - „Кала” д.о.о. Церник, Република Хрватска.
Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити
на разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања
разговора биће обавештени путем телефона или мејлом кандидати који уђу у ужи избор. Непотпуна документација неће
бити разматрана.
За додатне информације о овом конкурсу 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:
Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала за град Београд
Косте Абрашевића 10
тел. 011/2416-836, 2407-730
Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-213
Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-556, 4885-549
Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047
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Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531

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

Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-070

Возач теретног возила
5 извршилаца

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123

УСЛОВИ: радно искуство: минимум 12 месеци у међународном саобраћају; поседовање возачке дозволе Е категорије.
Теренски рад, рад ван просторија послодаваца. Рок трајања
конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу да се
јаве послодавцу путем телефона или доставити радне биографије путем мејла.

Рок трајања конкурса: 30.10.2017. године.

Саобраћај и везе

Наука и образовање

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ
„СРБИЈА КАРГО“ АД

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

11000 Београд, Немањина 6

Услови за пријем у радни однос

Техничар вуче - машиновођа приправник

Члан 120
У радни однос у установи може да буде примљено
лице под условима прописаним законом и ако:

10 извршилаца

УСЛОВИ: техничар вуче, посебна здравствена способност
према Правилнику о посебним здравственим условима које
морају испуњавати железнички радници („Службени гласник
РС”, бр. 24/17).
ОСТАЛО: Кандидат сам сноси трошкове лекарског прегледа ради добијања уверења о здравственој способности за
послове машиновође. Докази који се прилажу уз пријаву
на оглас: извод из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; очитана
лична карта; попуњена и потписана пријава на јавни оглас
са биографијом, адресом пребивалишта и контакт телефоном; потписана изјава - сагласност за прикупљење података за евиденцију о стручном оспособљавању приправника
образовног профила - техничар вуче за рад без заснивања
радног односа. Пријаву на конкурс и изјаву кандидати могу
преузети на веб-страници www.srbcargo. Докази се прилажу
у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини, суду
или код јавног бележника. Са кандидатима чије су пријаве
благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове,
разговор ће се обавити у простроријама „Србија Карго“ а.д.,
11000 Београд, Немањина 6, у Сали 310, први спрат, почев
од 21.09.2017. године, са почетком у 09.00 часова, о чему ће
учесници бити обавештени на контакте (адресе) које су навели у својим пријавама. О резултатима избора кандидати ће
бити обавештени у року од 30 дана од истека рока за подношење пријаве. Неблаговреме, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној
у општини, суду или код јавног бележника биће одбачене.
Слање пријава на оглас на горенаведену адресу, Сектору за
људске ресурсе и опште послове, са назнаком „За стручно
оспособљавање”. Рок за подношење пријава је 15 дана.

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

Б Е О Г РА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд,
Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО БЕОГРАД

Београд
Царице Јелене 28
e-mail: nenad.stanojevic@knezpetrol.com

Сарадник у настави за ужу научну
област Рачунарство и информатика

Возач цистерне

на одређено време од 12 месеци
4 извршиоца

3 извршиоца

Место рада: Параћин, Бор, Крагујевац, Краљево, Ужице,
Нови Сад, Лесковац, Врање, Панчево, Смедерево, Чачак,
Ниш, Београд - Земун.
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, пожељно радно искуство;
возачка дозвола Е категорије, положен АДР испит; теренски
рад. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу доћи на разговор на горенаведену адресу, од понедељка до петка, од 08.30 до 09.00 часова или своје радне
биографије доставити путем поште или мејлом.

Национална служба
за запошљавање

Сарадник у настави за ужу научну
област Алгебра и математичка
логика
на одређено време од 12 месеци

Сарадник у настави за ужу научну
област Математичка анализа (рфа)
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: дипломирани математичар, студент мастер или
специјалистичких студија који је студије првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8,00. Уз молбу je
потребно је поднети биографију и оверену копију дипломе.

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

Наука и образовање

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

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

Асистент практичне наставе за
ужу научну област Рачунарство и
информатика
на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област
Рачунарство и информатика
на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област
Алгебра и математичка логика
на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област
Астрофизика
на одређено време од 36 месеци

Асистент за ужу научну област
Вероватноћа и статистика
на одређено време од 36 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских студија који је студије првог и
другог степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8,00 или VII/2 степен стручне спреме; академски назив
магистар наука. Уз молбу је потребно поднети биографију,
оверену копију дипломе и списак научних радова и сепарате
истих, уколико кандидат поседује.

Доцент за ужу научну област
Астрономија

на одређено време од 60 месеци
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из области
за коју се бира. Уз молбу је потребно поднети биографију,
оверену копију дипломе, списак научних радова и сепарате
истих.
ОСТАЛО: Ближи услови за избор утврђени су чл. 71 став 1
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 44/2010)
и чланом 91 Статута Математичког факултета. Молбе са
потребним документима могу се доставити факултету на
горенаведену адресу или лично предати у Секретаријату
факултета, сваког радног дана од 10 до 15 часова, у року од
15 дана од дана објављивања конкурса.

ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКА
ШКОЛА
11000 Београд, Хајдук Станкова 2
тел. 011/2422-178, факс: 011/2422-178

Предавач струковних студија за
ужу научну област Геодезија и
геоинформација
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о високом образовању,
члан 63 став 2 и нормативним актима школе; завршен грађевински факултет, одсек за геодезију, научни назив магистра
или доктора техничких наука - област геодезија и способност
за наставни рад. Уз пријаву приложити: биографију, списак
радова, радове и оверене преписе свих диплома (факултета,
магистратуре, доктората), на адресу: Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија, Хајдук Станкова 2.

ОСНОВНА ШКОЛА

Наставник техничког и
информатичног образовања

на одређено време до повратка одсутног
радника

Наставник историје

на одређено време до повратка одсутног
радника, за рад у матичној школи и
издвојеном одељењу Бељина

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка одсутног
радника, за рад у матичној школи и
издвојеном одељењу Бељина

Педагошки асистент

на одређено време за школску
2017/2018. годину, до 31.08.2018.
године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15). Уз
пријаву приложити оверену фотокопију дипломе и уверење
о држављанству РС. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа, поштом или непосредно у правној
служби школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у обзир. За све информације обратити се на наведени број телефона.

МЕТРОПОЛИТАН УНИВЕРЗИТЕТ
У БЕОГРАДУ

Београд, Тадеуша Кошћушка 63

1. ИТ администратор
Основна задужења: администрација, мониторинг и одржавање Линукс сервера и сервиса, администрација Windows
система и активних директоријума, брига о сигурности и
репликацији података, подизање сервиса у виртуелном окружењу ESX и тестирање и имплементација нових технологија,
одржавање постојеће рачунарске инфраструктуре и рад у
мрежном окружењу.
Неопходна знања и вештине: искуство рада у Линукс и
Windows окружењу, искуство у инсталацијама, надоградњи и
миграцији система, основно познавање база података (SQL).
Нудимо: рад на одређено време у динамичном окружењу,
сталну обуку и усавршавање у циљу побољшања посла који
се обавља, колегијалну и тимски настројену радну околину.

2. Рецепционер/ка
Опис посла и услови: јављање на телефон и прослеђивање
позива, кореспонденција са странкама, познавање рада на
рачунару, средња стручна спрема, комуникативност, љубазност и озбиљност, основно знање енглеског језика.
Нудимо: ангажовање преко омладинске задруге, рад у динамичном и тимски оријентисаном окружењу, могућност напредовања кроз рад.

1. Наставник у звање ванредног
професора за ужу уметничку област
Архитектонске конструкције
на Департману за архитектонске
технологије, на одређено време од пет
година

2. Наставник у звање доцента за ужу
уметничку област Архитектонске
конструкције
на Департману за архитектонске
технологије, на одређено време од пет
година

УСЛОВИ: општи и посебни услови предвиђени су Законом о
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и
13/17-одлука УС), чланом 65 Законa о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Београду
(„Гласник УБ“, бр. 186/15-пречишћен текст и 189/16), Правилником о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду („Гласник УБ“, бр. 192/16, 195/16
и 197/17), Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду од 21.06.2017. године, Статутом
Факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 116/17-пречишћен текст)
и Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Архитектонском факултету у Београду („Сл.
билтен АФ“, бр. 115/17). Пријаве кандидата са прилозима:
биографија, библиографија (списак радова), оверене копије
диплома, оверена копија уверења о држављанству, подносе
се на адресу: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Булевар краља Александра 73/II, канц. 204, са назнаком
„За конкурс“. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања.

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
1. Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Архитектонскe конструкције

Наставник разредне наставе

2. Наставник у звање доцента за ужу
научну област Нацртна геометрија и
геометрија архитектонске форме

Бесплатна публикација о запошљавању

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

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

на одређено време до повратка одсутног
радника
3 извршиоца

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Уколико поседујете тражене услове и вештине и желите да
будете део нашег тима, ваше пријаве уз приложену биографију послати у електронском облику на адресу: konkurs@
metropolitan.ac.rs. За додатне информације кандидати се могу
обратити електонском поштом на исту адресу или телефоном: 011/2030-885 ( Валентина Катић ).

„КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ“
Барајево, Светосавска 77
тел. 011/8300-124

УСЛОВИ: општи и посебни услови предвиђени су Законом о
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и
13/17-одлука УС), чланом 65 Законa о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење,
97/08, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Београду
(„Гласник УБ“, бр. 186/15-пречишћен текст и 189/16), Правилником о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду („Гласник УБ“, бр. 192/16, 195/16
и 197/17), Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду од 21.06.2017. године, Статутом
Факултета („Сл. билтен АФ“, бр. 116/17-пречишћен текст)
и Правилником о минималним условима за стицање звања
наставника на Архитектонском факултету у Београду („Сл.
билтен АФ“, бр. 115/17). Пријаве кандидата са прилозима:
биографија, библиографија (списак радова), оверене копије
диплома, оверена копија уверења о држављанству, подносе
се на адресу: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Булевар краља Александра 73/II, канц. 204 са назнаком
„За конкурс“. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса.

на Департману за архитектуру, на
одређено време од пет година

Посао се не чека, посао се тражи
13.09.2017. | Број 742 |
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Наука и образовање

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И
РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ВИШЕР
11000 Београд
Војводе Степе 283
тел. 011/2471-099

Професор струковних студија
за област Електротехничко и
рачунарско инжењерство, ужа
стручна област Електроника и
телекомуникације
УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу за избор у звање професора струковних студија морају да испуњавају све услове
прописане чл. 62 став 4 и чл. 64 став 3 Закона, чл. 32 став 2
Статута, чл. 3 ст. 1 Правилника о избору и чланом 12 став 2
о систематизацији радних места, опису послова и условима
за заснивање радног односа у ВИШЕР-у (даље: Правилник о
систематизацији).

Сарадник у лабораторији за област
Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужа стручна област
Рачунарство и информатика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају све опште услове
прописане чл. 62 став 4 Закона о високом образовању, односно чл. 36 став 12 Статута, чл. 11 Правилника о избору и чл. 16
став 2 Правилника о систематизацији. Посебни услови: Поред
горе набројаних општих услова, за избор у звање сарадника у лабораторији, кандидати морају да испуњавају следеће
посебне услове: поседовање знања и искуства у конфигурисању и одржавању CISCO мрежне опреме (VLAN, PAgP, LACP,
VTP, ACL), администрацији Ликукс оперативног система, сервиса LDAP, KERBEROS, SAMBA, BIND, APACHE, SQUID, RADIUS,
као и протокола за рутирање; поседовање искуства у дизајну
и имплементацији структурног кабловског система и локалне
рачунарске мреже.
ОСТАЛО: Приликом пријаве на конкурс кандидати обавезно достављају доказе да испуњавају све наведене услове
за звање за које конкуришу, и то: 1) пријаву на конкурс са
основним и контакт подацима и уз обавезно назначавање у
пријави за које се звање конкурише; 2) радну биографију (CV)
и одговарајуће доказе који потврђују наводе из биографије;
3) оверене фотокопије исправа о стеченим степенима високог образовања (дипломе или уверења о дипломирању); 4)
извод из матичне књиге рођених (или оверену фотокопију);
5) уверење о држављанству РС (или оверену фотокопију); 6)
уверење надлежног органа (МУП) о неосуђиваности за кривична дела из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању,
не старије од месец дана (уколико кандидату уверење о неосуђиваности не буде издато до затварања конкурса, кандидати приликом пријаве на конкурс достављају потврду да су
поднели захтев за издавање тог уверења, док уверење о неосуђиваности морају доставити најкасније до дана заснивања
радног односа).
Кандидатима који не буду изабрани на конкурсу документа ће
бити враћена на адресу наведену у пријави на конкурс, након
завршетка процедуре избора у звање. Трајање конкурса: конкурс за оба горе поменута звања је отворен до 22. септембра
2017. године, до 16 часова.
Начин пријаве: пријаве на конкурс се могу предати лично,
искључиво радним данима (понедељак-петак), од 10 до 16
часова или послати путем поште, на адресу: Висока школа
електротехнике и рачунарства струковних студија, Војводе
Степе 283, Београд - Вождовац. Пријаве послате путем поште
морају стићи у школу до истека наведеног рока за конкурисање, иначе ће се сматрати неблаговременим и неће бити
разматране.
Остале напомене: Статут, Правилник о избору и ангажовању
наставника и сарадника и Правилник о систематизацији
радних места, опису послова и условима за заснивање радног односа ВИШЕР, могу се погледати на интернет страници школе (http://www.viser.edu.rs, путања: Почетна страна>
О школи>>Општа акта школе). Непотпуне, неблаговремене пријаве (пријаве које стигну у ВИШЕР након истека рока
наведеног за конкурисање, без озира на начин достављања)
и неразумљиве пријаве неће бити разматране. Школа задржава право да организује интервјуе на које ће позвати само
кандидате који уђу у ужи избор.

26

| Број 742 | 13.09.2017.

ПРВА СПОРТСКА
КОШАРКАШКА ГИМАНЗИЈА
КОЛЕЏ БЕОГРАД

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧИЈИ ОСМЕХ“

11271 Сурчин, Војвођанска 448/а
тел. 065/200-78-78
e-mail: vrtic.decijiosmeh@gmail.com

11250 Београд - Железник
Стјепана Супанца 15а
e-mail: office@koledz-beograd.rs

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време
3 извршиоца

Наставник ликовне културе
са 10% радног времена

УСЛОВИ: Уз пријаву приложити: биографију, уверење о
држављанству РС, извод из матичне књиге рођених и оверену фотокопију дипломе; одговарајуће високо образовање
одређеног занимања, према Правилнику о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних радника
у гимназији; знање енглеског језика. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве, као и достављање документације која није у складу
са наведеним, неће се узимати у разматрање. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу школе.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
11080 Земун, Цара Душана 254

Професор струковних студија,
област медицина, ужа научна област
Здравствена нега
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме одговарајућег занимања.
Предвиђен је рад по сменама. Документа која је потребно
доставити: кратка биографија, фотокопија дипломе, фотокопија извода из матичне књиге рођених и фотокопија
држављанства.

Директор
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме одговарајућег занимања (васпитач - специјалистичке студије, педагог); високо
образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог степена (мастер академских студија, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије,
магистар наука), односно на основним студијама у трајању од
најмање 4 године; најмање пет година радног радног искуства у струци - од чега најмање три године на пословима за
које је основана установа; лиценца за рад. Документа која је
потребно доставити: кратка биографија, фотокопија дипломе, фотокопија извода из матичне књиге рођених, фотокопија држављанства.
Рок за подношење пријава је 7 дана од дана објављивања.

УСЛОВИ: докторат из области медицинских или дефектолошких наука.

Професор струковних студија,
област медицина, ужа научна
област Физикална медицина и
рехабилитација

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР РОЛОВИЋ“

Београд, Омладинско шеталиште 10
тел. 011/2332-882
e-mail: os-v.rolović@mts.rs

са 50% радног времена

УСЛОВИ: докторат медицинских наука или дефектолошких
наука са претходно завршеном специјализацијом из области
физикалне медицине и рехабилитације и докторат из мултидисциплинарних научних области - неуронауке.

Педагошки асистент школе

на одређено време за школску
2017/2018. годину, до 31.08.2018.

ОШ „РАДЕ КОНЧАР“

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и уводна обука за педагошког асистента. У радни однос у установи може да буде
примљен кандидат под условима прописаним чл. 120 Закона
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат треба да приложи следећа документа: оверен препис
дипломе о стручној спреми, уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима, уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, држављанство Републике
Србије, доказ да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, извод из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ
да лице није осуђивано прибавља установа. У поступку одлучивања о избору кандидата врши се претходна психолошка
процена кандидата за рад са децом и уценицима коју обавља
надлежна служба за послове запошљавања. Рок за подношење пријава је 8 дана од објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Пријаву слати на адресу школе: ОШ „Владимир
Роловић“, 11090 Београд, Омладинско шеталиште 10.

Педагошки асистент

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА
ТЕСЛА“

Професор струковних студија,
област медицина, ужа научна област
Јавно здравље
са 50% радног времена

УСЛОВИ: докторат медицинских наука из области социјалне
медицине или интерне медицине.
ОСТАЛО: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о
високом образовању, Статутом школе и Правилником о систематизацији радних места. Пријаве на конкурс са биографијом, изводом из матичне књиге рођених, овереним дипломама, уверењем о држављанству и другим прилозима којима
кандидат доказује да испуњава услове конкурса, подносе се
у року од 8 дана од дана објављивања на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се
разматрати.

11080 Земун, Златиборска 44
тел. 011/2611-125

на одређено време до краја школске
2017/2018. године
УСЛОВИ: услови у погледу стручне спреме су предвиђени
Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника
и стручних сарадника. Кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане чл. 8. и 120. Закона о основама система
образовања и васпитања. Кандидати су уз пријаву дужни да
приложе: уверење о држављанству; оверену копију дипломе
о стеченом образовању; уверење да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (проверу психофизичких способности врши Национална служба
за запошљавање). Уверење да кандидати нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања прибавља школа. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса достављају се у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, на горенаведену адресу. Одлука о
избору кандидата донеће се у законском року.

ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ И
БЕЗБЕДНОСТ
11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

Доцент за ужу научну област
Безбедносне науке
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет политичких
наука, правни факултет, факултет безбедности, војна академија или факултет организационих нака; докторат из области
за коју се бира; објављени стручни, односно научни радови у
одговарајућој области и способност за наставни рад. Остали
услови за избор наставника прописани су Законом о високом
образовању и Статутом Факултета за дипломатију и безбедност. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености
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услова из конкурса (оверене копије диплома, списак научних
и стручних радова), достављају се у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве слати на наведену адресу,
контакт телефон: 011/2620-186.

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

Ванредни професор за ужу научну
област Рачунарска статистика
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће научне области; научни, односно стручни радови објављени у
научним часописима или зборницима, са рецензијама и способност за наставни рад; више научних радова од значаја за
развој науке у ужој научној области, објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама;
оригинално стручно остварење, односно руковођење или
учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографију, практикум или збирку задатака за ужу научну област за
коју се бира и више радова саопштених на међународним или
домаћим научним скуповима.

Доцент за ужу научну област
Рачунарски интегрисана производња
и логистика
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Информациони системи
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће научне
области; научни, односно стручни радови објављени у научним часописима или зборницима, са рецензијама и способност за наставни рад.
ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом о високом
образовању, критеријумима за стицање звања наставника на
Унивезитету у Београду, Правилником о изменама и допунама Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду,
Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником
о организацији и систематизацији послова на Факултету.
Заинтересовани кандидати уз пријаву треба да приложе:
диплому о одговарајућој стручној спреми из одговарајуће
научне области, биографију, списак радова и саме радове.
Сви прилози достављају се у електронској форми на CD-у.
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

ОШ „ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ“
11070 Нови Београд, Добановачка 2а
тел. 011/215-49-75, 215-54-76

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање за наставника, педагога и психолога стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев од
10.09.2005. године, односно на основним судијама у трајању
од најмање 4 године по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године, најмање 5 година радног
искуства у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
или привредни преступ утврђен Законом о основама система
образовања и васпитања, да је лице за које није у поступку и
на начин прописан законом утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство Републике Србије, да има дозволу за рад (лиценцу), обуку и положен испит за директора, да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан
је да га положи у року од годину дана од дана ступања на
дужност. Кандидат не може да буде лице које је правоснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности
(доказ о неосуђиваности прибавља школа), не може да буде
лице које је осуђивано правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (доказ о неосуђиваности
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прибавља школа). Уз пријаву поднети оверену копију дипломе о одговарајућем образовању, оверену копију уверења о
положеном стручном испиту, односно лиценци за наставника, педагога или психолога, доказ о најмање 5 година радног стажа у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, уверење о положеном испиту
за директора установа (пријава која не буде садржала ово
уверење неће се сматрати непотпуном), лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима које издаје надлежна здравствена установа (не старије од 6 месеци), уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије
од 6 месеци), доказ да кандидат није под истрагом нити да је
против њега подигнута оптужница, извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија), биографију са
кратким прегледом кретања у служби са предлогом програма рада директора школе. Пријаве са документима доставити
лично или препорученом поштом на наведену адресу у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ЈАГОДИНА
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“

35250 Параћин, Раваничка 3
тел. 035/562-710

Наставник ликовне културе

са 75% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог,
до повратка са функције
УСЛОВИ: да кандидат има психичку, физичку и здравствену спосбност за рад; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије. Уз пријаву кандидат треба да достави следећа документа (не старија од 6 месеци):
краћу биографију, оверену копију дипломе о стеченом високом образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству. Копије морају бити оверене. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности доставља се пре
закључења уговора о раду, а уверење из казнене евиденције
школа прибавља по службеној дужности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ШОМО „ДУШАН СКОВРАН“
35230 Ћуприја, Лоле Рибара 1
тел. 035/8471-344

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане у члану 8 ст.2, члану 59 ст.5 и
чл.120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр.72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС и Правилнику о
ближим условима за избор директора установа образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, број 108/15, и то: да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке стуковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, да испуњава услове за наставника музичке школе, за педагога, или психолога; да има дозволу за рад положен стручни испит, односно испит за лиценцу
за наставника, педагога или психолога; да поседује обуку и
положен испит за директора установе и најмање 5 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад: српски језик. Правилником о ближим
условима за избор дикректора установа образовања и васпитања прописано је: да предност за избор директора установе
образовања и васпитања има кандидат који је стекао неко од
звања према прописима из области образовања, да кандидат
за директора установе образовања и васпитања не може да
буде лице за које је у поступку и на начин прописан законом
утврђено дискриминаторно понашање, које је правоснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности, које је осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, које је осуђивано правноснажном
пресудом за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног

лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита и друга кривична дела против службене
дужности за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију да кандидат за директора установе не може да оствари предност приликом избора
ако је у току избора утврђено да је против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре подношења
оптужног предлога за кривична дела из члана 120 Закона о
основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: радну
биографију са прегледом радног искуства и предлогом програма рада директора, оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, доказ о стеченом
звању уколико га је кандидат стекао оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту односно испиту за лиценцу за наставника, педагога или психолога, потврду да има најмање 5 година радног стажа у области образовања, уверење
о држављанству оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених (односно венчаних за жене) на новом трајном обрасцу - оригинал
или оверену фотокопију, уверење Привредног суда да није
правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности - оригинал или оверена фотокопија, уверење основног суда да против кандидата није покренута истрага нити
је подигнута оптужница за кривична дела из надлежности
основних судова - оригинал или оверена фотокопија. Доказ
о неосуђиваности за кривична дела из члана 120 ст.1 тач.3
Закона о основама система образовања и васпитања и непостојању дискриминаторног понашања прибавља школа по
службеној дужности, пре доношења одлуке о избору. Како би
школа могла да прибави доказ о неосуђиваности кандидата,
кандидат мора доставити следеће податке: име и презиме,
име оца, име и девојачко презиме мајке, адресу становања,
место и општину рођења и јединствени матични број грађана.
Подаци се достављају лично или поштом у посебној коверти,
са назнаком: „Подаци за неосуђиваност“. Лекарско уверење,
не старије од 6 месеци, да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима, доставља само
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Доказ о
познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Напомена: како подзаконски акт о испиту за директора установе из члана 59 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење,
68/15 и 62/16 - одлука УС), није донет, документација кандидата без положеног испита за директора школе сматра се
комплетном уколико се остала документа уредно достављена, а изабрани кандидат ће бити у обавези да положи испит
за директора у року од годину дана од дана ступања на дужност, односно од дана доношења подзаконског акта. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс
за директора школе” или доставити лично, радним данима од
8 до 14 часова, у предвиђеном року.

КИКИНДА
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У
КИКИНДИ
Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/439-250
тел/факс: 0230/22-423
e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs
www.vaspitacka.edu.rs

Асистент за област Физичко
васпитање и спорт, ужа област
Методика наставе физичког и
здравственог васпитања

са 20% радног времена, на период од
три године
УСЛОВИ: студент докторских академских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом
најмање (8) осам. Поред наведене стручне спреме кандидати
треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о високом образовању и актима школе: 1. држављанство Републике
Србије, 2. здравствена способност, 3. да нису правноснажном
пресудом осуђени за кривично дело у складу са чл. 62 став
4 Закона о високом образовању. Кандидати уз пријаву тре-
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ба да поднесу: 1. биографију и стручну биографију са подацима о досадашњем раду; 2. оверене фотокопије дипломе
или уверења свих нивоа студија (кандидати који конкуришу
за асистента потврду о уписаним докторским студијама); 3.
списак научних и стручних радова, као и саме радове које су
у могућности да доставе или да на други начин докажу да су
објављени; 5. извод из матичне књиге рођених; 6. доказ о
држављанству, не старији од 6 месеци; 7. лекарско уверење
о здравственој способности (доставља изабрани кандидат);
8. доказ у вези неосуђиваности кандидата прибавиће школа службеним путем. Напомена: Комплетну документацију
доставити у штампаној верзији и на CD-у. Неблаговремене и
непотпуне пријаве и пријаве са неодговарајућом документацијом неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Конкурсну
документацију слати на горенаведену адресу.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

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

Истраживач сарадник за ужу научну
област Протетика
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет са укупном просечном оценом најмање 8, уписане докторске академске
студије; услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005,
100/2007-аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,
89/2013, 99/2014, 45/2015, 68/2015 и 87/2016), Статутом
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним докторским студијама
у текућој школској години, фотокопију оверених диплома,
списак стручних и научних публикација и по један примерак
тих публикација у складу са упутством које се налази на страници Факултета - http://www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.
php. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености
услова конкурса, кандидати су у обавези да доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD). Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НАТАЛИЈА НАНА НЕДЕЉКОВИЋ“
ГРОШНИЦА

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

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2017/18. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање ромског
језика, савладан програм обуке за педагошког асистента.
Потребно је да кандидат испуњава услове из члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично
тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС). Уз пријаву на конкурс
кандидати поднесе: доказ о одговарајућој врсти и степену
стручне спреме (оверена фотокопија дипломе о стеченом
образовању), уверење о држављанству Републике Србије
(оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), оверену фотокопију уверења о завршеној обуци за педагошког асистента,
извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија) и радну биографију. Доказ о познавању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад кандидат доставља уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Потврду
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси се пре
закључења уговора о раду. Пријаве слати на адресу: Основна школа „Наталија Нана Недељковић“, Октобарских жртава
146, 34202 Грошница, Крагујевац. Ближе информације можете добити на број телефона 034/313-622. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања.

Посао се не чека,
посао се тражи
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област
Математичка анализа са применама
у Институту за математику и
информатику, на одређено време пет
година

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

Доцент за ужу научну област
Морфологија, фитохемија и
систематика биљака

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

Сарадник у настави за ужу научну
област Математичка анализа са
применама

у Институту за математику и
информатику, на одређено време годину
дана
УСЛОВИ: VII1 степен стручне спреме, дипломирани математичар са укупном просечном оценом најмање осам (8) на
студијама првог степена и уписане мастер академске или
специјалистичке студије уже научне области за коју се бира.
Остали услови утврђени су Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13,
99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), Статутом Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета,
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају
и посебне услове прописане законом и наведеним општим
актима. Уз пријаву неопходно је доставити биографију са
подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе

о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате
објављених радова, односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на
конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс
доставе и одговарајуће доказе надлежних органа поводом
чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне
исправе коју издаје високошколска установа или примања
мита у обављању послова у високошколској установи. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

Сарадник у звање лектор или
виши лектор за ужу научну област
Француски језик
на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или њима еквивалентне четворогодишње студије према раније важећем
закону), са просечном оценом најмање осам и на основним
и на мастер академским студијама и способност за наставни
рад, а за избор сарадника у звање виши лектор потребно је
најмање 5 година радног искуства у звању лектора и позитивно оцењен педагошки рад у претходном изборном периоду, непостојање сметњи из чл. 62 став 4 Закона о високом
образовању РС. Остали обавезни, општи и посебни услови
предвиђени су чл. 72 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 76/2005, 100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012,
89/2013, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/16), Статутом Универзитета
у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/360 од 28. 4. 2017.
године- www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког
факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. 01-1336/1 од
30. 08. 2016 године-www.filum.kg.ac.rs), Правилником о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-736 од 03. 03.
2014. године), Одлуком о изменама и допунама Правилника
о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-4253/15
од 20.10.2016. године), Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/14) и другим актима
Факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Сарадник у звање сарадника у
настави за ужу научну област
Шпански језик и лингвистика

са 80% радног времена, на одређено
време од годину дана
УСЛОВИ: студент мастер академских студија који је основне
академске студије завршио са укупном просечном оценом најмање осам и који је у току студија показао смисао за наставни и научни рад из области за коју конкурише и непостојање
сметњи из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању РС.
Остали обавезни, општи и посебни услови предвиђени су
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005,
100/07, 97/08, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/14, 45/15, 68/15
и 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен
текст, бр. II-01/360 од 28. 4. 2017. године - www.kg.ac.rs),
Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу
(пречишћен текст, бр. 01-1336/1 од 30. 8.2016. године - www.
filum.kg.ac.rs), Правилником о избору сарадника на Одсеку
за филологију (бр. 01-736 од 03. 03. 2014. године), Одлуком
о изменама и допунама Правилника о избору сарадника на
Одсеку за филологију (бр. 01-4253/15 од 20. 10. 2016. године), Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013 и 75/14) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на наведене
конкурсе: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија, оверене копије диплома свих нивоа студија, фотокопија личне карте и очитана лична карта, потврда надлежног
органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за
кривична дела предвиђена чланом 62 став 4 Закона о високом образовању и чланом 124е и чланом 126 Статута Универзитета у Крагујевцу (оверена копија), потврда Комисије
за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду
(за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у), потврда
о радном искуству за кандидате који конкуришу за избор у
звање вишег лектора. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса сви кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт диску CD-у), у складу са Упутством за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање (доступно на:
http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Фотокопије докумената морају бити оверене. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и документација кандидата који не испуњавају услове
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Наука и образовање
конкурса неће се узимати у разматрање. Сва документација
и радови достављају се Служби за опште и правне послове
ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или поштом
на адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића
бб, 34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса.

К РА Љ Е В О
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И
ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања
Војвођанска бб
тел. 036/5150-024

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Пословна економија и управљање
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора економских наука. Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове предвиђене
чланом 64 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”,
бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12,
89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15 и 87/16),
Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, број
II-01-360 од 28.04.2017. године), Статутом Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, број
630 од 13.04.2017. године), Правилником о начину и поступку
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. II -01-52 од 9.01.2017. године),
Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и
утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора у звање, Универзитета у Крагујевцу
(бр. IV-06-279 од 11.04.2016. и бр. IV-06-62/6 од 17.01.2017.
године), у складу са којима ће бити извршен избор кандидата, као и опште услове за заснивање радног односа утврђене Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13 и 75/14). Уз пријаву на конкурс доставити: биографију;
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству;
оверене копије диплома, односно уверења о стеченом високом образовању; списак објављених стручних и научних
радова; доказе о испуњавању општих предуслова у погледу
неосуђиваности, утврђених чланом 62 став 4 Закона о високом образовању и чланом 124е Статута Универзитета у Крагујевцу. Све доказе је потребно доставити у оригиналу или
овереној копији. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати за избор наставника су дужни да доставе и у електронској форми на компакт диску - CD, у
складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат
доставља у току поступка избора у звање, Универзитета у
Крагујевцу, бр. IV-06-279 од 11.04.2016. и бр. IV-06-62/6 од
17.01.2017. (доступно на: http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.
php). Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве слати на адресу: Универзитет у Крагујевцу – Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Војвођанска
бб, 36210 Врњачка Бања, са назнаком: „Пријава на конкурс“.

службеној дужности; уверењем о држављанству (оригинал
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); изводом из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија,
не старија од 6 месеци).

Наставник српског језика

на одређено време ради замене
запослене на породиљском одсуству и
одсуству ради неге детета

Васпитач у продуженом боравку

3. Наставник енглеског језика

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са краћом биографијом слати у затвореним ковертама на
адресу: Основна школа „IV краљевачки батаљон“, Олге Јовичић 1, 36000 Краљево, са назнаком „За конкурс“ или лично
код директора.

ДОМ УЧЕНИКА
„ПАНЕ ЂУКИЋ ЛИМАР“

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Услови конкурса у
погледу стручне спреме за радно место одређени су сходно
одредбама чл. 68 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 72/2009, 52/2011 и
55/2013, 68/2015 и 62/2016). Услови за пријем у радни однос
доказују се на основу чл. 8 и 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 72/2009,
52/2011, 55/2013, 68/2015 и 62/2016): доказом о степену стручне спреме, односно одговарајућем образовању (оригинал
или оверена фотокопија дипломе, не старија од шест месеци); доказом о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (не старији од 6 месеци,
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду);
доказом о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа по

Бесплатна публикација о запошљавању

за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Услови конкурса у
погледу стручне спреме за радно место одређени су сходно
одредбама чланова 8, 120 и члана 121, став 9 и став 10 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 72/2009, 52/2011 и 55/2013, 68/2015 и 62/2016),
Правилника о врсти и степену стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, број
11/2016, 2/2017 и 3/2017): да има високо образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Наставник који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има ово образовање. Услови за пријем у радни однос доказују се на основу
чл. 8 и 120 став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, број 72/2009, 52/2011, 55/2013,
68/2015 и 62/2016): доказом о степену стручне спреме,
односно одговарајућем образовању (оригинал или оверена
фотокопија дипломе, не старија од шест месеци): потврду,
односно доказ о образовању из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина (оригинал или оверена фотокопија,
не старија од 6 месеци); доказом о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима (не
старији од 6 месеци), подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; доказом о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа по службеној дужности; уверењем о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија
од 6 месеци); изводом из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци).

„IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН“

Секретар

1. Наставник економске групе
предмета
2. Наставник српског језика и
књижевности

КРУШЕВАЦ

на одређено време до повратка
запослене са јавне функције на коју је
именована

37000 Крушевац, Мајке Југовића 4
тел. 062/8711-120, 063/7255-511
e-mail: efcskola@gmail.com

на одређено време ради замене
запослене на породиљском одсуству и
одсуству ради неге детета

ОСНОВНА ШКОЛА
36000 Краљево
Олге Јовичић 1
тел. 036/314-330

СРЕДЊА ПОСЛОВНО МЕНАЏЕРСКА
ШКОЛА

Крушевац
Луке Ивановића 11
тел. 037/411-700, 411-770

Васпитач
УСЛОВИ: седми степен стручности, филолошки, филозофски,
природно-математички, факултет физичке културе, факултет музичке културе или ликовне уметности, факултет примењених уметности, педагошки факултет или дефектолошки; уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање шест месеци и да за њега није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, положен стручни испит. Пријаве се подносе у року од 8
дана од објављивања огласа, на горенаведену адресу.

Национална служба
за запошљавање

за 10% радног времена
за 10% радног времена

4. Наставник руског језика
за 10% радног времена

5. Наставник француског језика
за 10% радног времена

6. Наставник италијанског језика
за 10% радног времена

7. Наставник немачког језика
за 10% радног времена

8. Наставник географије - историје
за 10% радног времена

9. Наставник социологије
за 10% радног времена

10. Наставник биологије - екологије
за 10% радног времена

11. Наставник математике информатике
за 10% радног времена

12. Наставник хемије - физике
за 10% радног времена

13. Наставник правне групе
предмета
за 10% радног времена

14. Наставник физичког васпитања
за 10% радног времена

УСЛОВИ: услови предвиђени чл. 24 став 1, чл. 26 став 1, чланом 39 и чланом 41 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05,
61/05, 54/09 и 32/13). Посебни услови: одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, високо образовање на високим студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне академске студије, односно струковне
студије), на студијама у трајању од 3 године или више образовање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, помоћника наставника и стручних сарадника у стручним
школама („Сл. гласник РС“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96,
3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007,
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013), образовање
из педагошких, психолошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, положен стручни испит за наставника (лиценца), држављанство
Републике Србије, познавање језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (да је кандидат слушао наставу на основним и специјалистичким, односно мастер студијама на језику
на ком се одвија настава); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да испуњава
остале одредбе дате чл. 8, 120 и 121 Закона о систему образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13).
Поред општих и посебних услова, кандидат мора да испуњава и следеће услове: да има искуство у образовној установи
на предметима за које конкурише за пријем у радни однос
у трајању од најмање непрекидно 2 школске године након
стеченог одговарајућег образовања, да се бавио разредним
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Наука и образовање
старешинством, да је у радном односу у другој установи на
најмање 70% од пуног радног времена на предметима за
које конкурише, да има познавање рада на рачунару најмање
Windows 2013, најмање 3 стручна саветовања на теме прилагођена образовно-васпитној делатности, да је елоквентна,
амбициозна, тимски настројена, политички непристрасна. Уз
пријаву на конкурс доставити: сажету биографију са фотографијом, оверену фотокопију дипломе о стручној спреми (А4
формат), уверење о држављанству не старије од 6 месеци (у
другој фази избора кандидата), сагласност образовне установе у којој је кандидат запослен за обављање послова у другој
образовној установи, лекарско уверење о здравственој способности (друга фаза), доказ о неосуђиваности из полицијске
управе, доказ о паренталној способности од стране службе за
социјалну заштиту (друга фаза). Пријаве слати или доставити
на адресу школе, са назнаком „Конкурс за радни однос“ или
на електронску адресу: info@efcskola.edu.rs, efcskola@gmail.
com. Рок за пријаву је 22.09.2017. године. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати. Све додатне информације и обавештења се могу добити у просторијама школе
или на контакт телефон, радним данима од 12.00 до 14.00
сати. Особа за контакт: Иван Јовановић, проф.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАХУЉИЦЕ“
37220 Брус
Јосипа Панчића бб
тел/факс: 037/826-527

Васпитач

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање, чл. 39
тачка 2 Закона о предшколском васпитању и образовању,
односно одговарајуће више образовање, односно високо
образовање на студијама првог степена у трајању од три
године или на студијма другог степена, васпитач; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима, поседовање држављанства Р. Србије; да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, да зна језик на коме остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на оглас доставити:
извод из књиге рођених, доказ о држављанству Р.Србије, оверен препис и оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, потврду да лице није осуђивано за кривична дела
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система васпитања и образовања, лекарско уверење о психофизичкој и општој здравственој способности се доставља након
доношења одлуке о избору кандидата. Пријаве слати на адресу установе, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Наставник у звању професора
струковних студија за ужу област
Машинско инжењерство
УСЛОВИ: завршен машински факултет, завршене докторске
студије из научне области за коју се бира, пет година радног
искуства у настави.

Асистент за ужу област
Конфекцијска технологија

на одређено време до три године
УСЛОВИ: завршен технолошки факултет - студијски програм
Текстилна технологија, уписане докторске студије из области
за коју се бира, претходни нивои студија завршени са укупном
просечном оценом изнад 8.
ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидати треба да
испуњавају и друге опште и посебне услове предвиђене
Законом о високом образовању, Статутом школе, Правилником о систематизацији радних места у школи и Правилником
о избору у звање наставника и сарадника. Пријаве на конкурс
са прилозима (биографија, списак научних радова, радови,
дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне
књиге рођених и уверење да нису осуђивани), којима кандидат доказује да испуњава услове тражене у конкурсу, доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на
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адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Рок за подношење пријаве на конкурс
је 8 дана после објављивања у публикацији „Послови“.

НИШ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ“
18410 Дољевац, Михајла Тимотијевића 3

Васпитач

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: високо образовање за васпитача или стручног
сарадника стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; одговарајуће високо образовање за васпитача стечено на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије); студије у трајању од 3 године или
више образовање васпитно - образовне струке, одсек за образовање васпитача предшколских установа; положен испит за
лиценцу за васпитача; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; знање језика на ком
се остварује образовно - васпитни рад. Уз пријаву доставити:
диплому о стеченом образовању, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, све у овереним копијама
које нису старије од 6 месеци. Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности доставља се пре закључења уговора о раду.

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

Професор/наставник разредне
наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, одговарајуће образовање сходно одредбама чл. 8 Закона о основама система
образовања и васпитања, образовање стечено на студијама
другог степена у складу са Законом о високом образовању,
почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,
и то: професор разредне наставе; наставник разредне наставе; професор разредне наставе и енглеског језика за основну
школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ - мастер; професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу;
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља
школа); држављанство Републике Србије; знање 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. Докази о испуњености услова из става 1 и тачке 4 овог члана подносе се уз пријаву на конкурс. Уз
пријаву доставити: доказ о држављанству РС (не старији од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених; оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; уверење да кандидат није кривично гоњен (не
старије од 6 месеци); лекарско уверење за рад са децом (не
старије од 6 месеци). Одлуку о избору кандидата директор
доноси у року од 8 дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Рок
за пријаву: 15 дана. Пријаве доставити лично или поштом на
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, образовни профил:
професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски
језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за
југословенску и општу књижевност; професор југословенске
књижевности са страним језиком; професор српског језика и
књижевности; професор српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик;
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским
језицима; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; професор српског језика и књижевности са општом
лингвистиком; дипломирани филолог српске књижевности
са јужнословенским књижевностима; професор српскохрватског језика и опште лингвистике; професор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима; професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима;
професор српскохрватског језика и југословенске књижевности за наставу у школама у којима се образовно - васпитни
рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском
језику; професор српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине; професор српског језика и српске
књижевности; дипломирани компаратиста; мастер филолог
(студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска
филологија (српски језик и лингвистика), Српска књижевност
и језик са компаратистиком)); мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и књижевност,
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност,
Српска филологија (српски језик и лингвистика), Филологија,
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); професор српскохрватског језика и књижевности;
мастер филолог из области филолошких наука; професор
југословенске књижевности и српског језика; образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат, пре закључења
уговора о раду); да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије;
познавање језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад (подноси се уз пријаву на конкурс). Уз пријаву на конкурс
доставити у оригиналу или у оверној фотокопији: дилому или
уверење о завршеном факултету; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (приложити
један од следећих доказа: потврду високошколске установе
о броју бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или
доказ о положеним испитима из педагогије и психологије);
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству
(не старије од 6 месеци). Рок за пријаву: 15 дана.

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

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за
ужу научну област Друштвена
географија на Департману за
географију
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор географских наука.

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за ужу
научну област Теоријска физика на
Департману за физику
на одређено време од 60 месеци

ОШ „ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ“

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића 10

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од

УСЛОВИ: доктор физичких наука.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе: биографију,
оверен препис дипломе о докторату, списак научних радова са библиографским подацима, као и саме радове (списак
радова доставити и у електронском облику, за сваки рад у
часопису навести одговарајући линк), за радно место предвиђено овим конкурсом. Рок за пријаву на конкурс: 15 дана.
Кандидати су у обавези да приликом пријаве на конкурс попуне, одштампају, потпишу и предају образац који се налази на
веб-порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs).
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ОШ „ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ“
18360 Сврљиг, Радетова 25
тел. 018/821-002

Наставник историје

са 20% радног времена, на одређено
време до повратка помоћника директора
на радно место
УСЛОВИ: На конкурс за пријем у радни однос може да се
пријави кандидат под условима прописаним законом и правилником, и то: да има стечено одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013), 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 образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова (доказ издаје
надлежна високошколска установа) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012 и 15/2013), и то: професор историје, професор
историје и географије, дипломирани историчар, мастер историчар, дипломирани историчар - мастер. Лица која су стекла
академско звање мастер, односно дипломирани - мастер требало би да имају завршене основне академске студије историје. Кандидат треба да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ доставља
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (прибавља установа по службеној дужности); да је
држављанин Републике Србије.

Наставник физичког васпитања изабрани спорт

са 20% радног времена, на одређено
време до повратка помоћника директора
на радно место
УСЛОВИ: На конкурс за пријем у радни однос може да се
пријави кандидат под условима прописаним законом и правилником, и то: да има стечено одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013), 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 образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова (доказ издаје надлежна високошколска установа) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр.
11/2012 и 15/2013) и то: професор физичког васпитања; професор физичке културе; дипломирани педагог физичке културе; професор физичког васпитања - дипломирани тренер
са назнаком спортске гране; професор физичког васпитања
- дипломирани организатор спортске рекреације; професор
физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут; дипломирани професор физичког васпитања и спорта; мастер
професор физичког васпитања и спорта; мастер професор
физичког васпитања и кинезитерапије; професор физичког
васпитања и спорта; мастер физичког васпитања и спорта;
професор спорта и физичког васпитања; професор спорта
и физичке културе. Да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (прибавља установа по службеној
дужности); да је држављанин Републике Србије.

Наставник изборног предмета
грађанско васпитање

са 30% радног времена, за рад у
Сврљигу и у издвојеном одељењу у
Гушевцу, на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: На конкурс за пријем у радни однос може да се пријави кандидат под условима прописаним законом и правилником, и то: да има стечено одговарајуће високо образовање у
складу са чланом 8 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011 и
55/2013), 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 образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (доказ издаје надлежна високошколска установа) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних
предмета у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016 и 2/2017)
и то: други циклус основног образовања и васпитања: професор педагогије; дипломирани педагог, општи смер или
смер школске педагогије; дипломирани школски педагог
- психолог; професор психологије; дипломирани психолог,
општи смер или смер школске психологије; дипломирани
школски психолог - педагог; дипломирани школско-клинички психолог; лице које испуњава услове да изводи наставу
из предмета страни језик, у складу са правилником којим је
прописана врста образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; дипломирани социјални радник, са
положеним стручним испитом, односно испитом за лиценцу
у области образовања; дипломирани педагог; професор географије; дипломирани географ; лице које испуњава услове
да изводи наставу из предмета српски језик, у складу са правилником којим је прописана врста образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; мастер педагог;
мастер психолог; мастер филолог; мастер професор језика и
књижевности; дипломирани психолог - мастер; дипломирани педагог - мастер; мастер географ; дипломирани географ
- мастер; мастер професор географије; лице које испуњава
услове да изводи наставу из предмета историја, у складу са
правилником којим је прописана врста образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; лица која испуњавају услове за обављање стручних послова: социјални радник, дефектолог, логопед и андрагог; дипломирани географ
- просторни планер; лице које испуњава услове за извођење
наставе из предмета матерњи језик националне мањине, у
складу са правилником којим је прописана врста образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи; лице које
испуњава услове за извођење наставе из изборног предмета матерњи језик/говор националне мањине са елементима
националне културе, у складу са овим правилником; лице
које испуњава услове за наставника основне школе; лице
које испуњава услове за стручног сарадника основне школе; дипломирани музички педагог. Лица из члана 2. тачка 1.
подтач. 1) и 2) могу да изводе наставу уколико су, у складу
са прописом којим се уређује стално стручно усавршавање и
стицање звања наставника, васпитача и стручних сарадника,
савладала програм обуке за извођење наставе из предмета
грађанско васпитање за одговарајући разред, односно која
су претходно завршила неке од следећих програма: Обука
за наставника грађанског васпитања; Интерактивна обука/
тимски рад; Умеће одрастања; Умеће комуникације; Активна
настава кроз учење; Едукација за ненасиље; Речи су прозори и зидови; Чувари осмеха; Учионица добре воље; Култура
критичког мишљења; Буквар дечијих права; Дебатни клуб;
Безбедно дете; Злостављање и занемаривање деце; Здраво да сте или која имају завршен специјалистички курс за
наставнике грађанског васпитања на одговарајућој високошколској установи. Кандидат треба има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о
раду); да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело из члана 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (прибавља установа по службеној
дужности); да је држављанин Републике Србије.

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 образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова (доказ издаје
надлежна високошколска установа) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012 и 15/2013), и то: професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; дипломирани
професор енглеског језика и књижевности; мастер филолог
(студијски програм или главни предмет/профил енглески
језик); мастер професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет/профил енглески језик); дипломирани филолог англиста - мастер; мастер професор језика
и књижевности (студијски програм Језик, књижевност и култура). Кандидат треба има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (доказ доставља
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело из члана
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (прибавља установа по службеној дужности); да је
држављанин Републике Србије.

Наставник енглеског језика

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

са 25% радног времена, за рад у
првом циклусу основног образовања
и васпитања, на одређено време до
повратка помоћника директора на радно
место
УСЛОВИ: На конкурс за пријем у радни однос може да се
пријави кандидат под условима прописаним законом и правилником, и то: да има стечено одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 72/2009,
52/2011 и 55/2013), на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву достави: кратку биографију (CV), оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, односно уверење ако диплома није
издата, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге
венчаних (за удате), доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова или потврду факултета о положеним испитима из педагогије и психологије у
току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране.

НОВИ СА Д
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Асистент са докторатом за ужу
научну област Кривичноправну
и заснивање радног односа на
радном месту сарадника за наставни
предмет Кривично право
на одређено време од три године

УСЛОВИ: стечен научни назив доктора наука из уже научне
области за коју се бира; завршени претходни нивои студија са
укупном просечном оценом најмање 8.00; смисао за наставни
рад. Услови за избор прописани су Законом о високом образовању („Службени гласник Републике Србије”, бр. 76/2005,
100/2007-аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,
89/2013, 99/2014, 45/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и
87/2016), Статутом Факултета и Правилником о систематизацији радних места.
ОСТАЛО: уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу
биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, диплому о завршеном правном факултету
(оригинал или оверену фотокопију), диплому или уверење о
завршеним мастер академским студијама (оригинал или оверену фотокопију), диплому или уверење о стеченом научном
називу доктора правних наука (оригинал или оверену фотокопију), списак својих научних радова и по један примерак
тих радова. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса, на горенаведену адресу.

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Наставник, сва звања, за ужу област
Основне научне дисциплине у
спорту и физичком васпитању, група
предмета Борилачки спортови
УСЛОВИ: за избор у звање утврђени су Законом о високом образовању („Службени гласник РС” бр. 76/2005,
100/2007-аутентично тумачење и 44/2010, 93/2012, 89/2013,
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Наука и образовање
99/2014, 45/2015, 68/2015 и 87/2016), Статутом Факултета
и Правилником о организацији и систематизацији послова
Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду и Правилником о ближим условима за избор у звање наставника
Универзитета у Новом Саду. Кандидати уз пријаву на конкурс
достављају: оверену копију дипломе доктора наука из одговарајуће научне области, биографију са неопходним елементима за писање извештаја, списак стручних и научних радова,
као и саме радове и доказ о неосуђиваности (МУП). Пријаве
се шаљу на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“

21460 Врбас, Улица палих бораца 34

Чистачица

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, кандидат мора
испуњавати следеће посебне услове за заснивање радног
односа: I степен стручне спреме - завршена основна школа;
општа здравствена способност за рад; да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен
препис/фотокопију дипломе о завршеном образовању, као
доказ о одговарајућој врсти и степену стручне спреме; уверење да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; уверење да нису осуђивани
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; уверење о држављанству Републике Србије;
извод из матичне књиге рођених. Доказ о испуњености услова из тачке 1 - оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном образовању, као доказ о договарајућој врсти и степену
стручне спреме, као и доказ о испуњености услова из тачке 4 - уверење о држављанству Републике Србије и доказ
о испуњености услова из тачке 5 - извод из матичне књиге
рођених, кандидати подносе уз пријаву на конкурс. Доказ о
испуњености услова из тачке 2 - уверење да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, подноси кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду. Доказ о испуњености услова из тачке 3 - уверење о неосуђиваности прибавља школа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву на
конкурс са доказима доставити на горенаведену адресу школе, са назнаком „За конкурс“.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Цетињска 10
тел. 020/316-360

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степе стручне спреме, одговарајуће високо
образовање у складу са чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ 55/2013) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у соновној школи; да имају образовање из психолошких и педагошких дисциплина стечено у току студија или
након дипломирања; да су држављани Републике Србије; да
имају психичку, физичку и здравствену спосбност за рад са
ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела из члана 120 тачка 1 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да лице зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Уз
пријаву кандидат треба да достави: оверен препис дипломе о
стручној спреми, доказ да има образовање из психолошких и
педагошко-методичких дисциплина у току студија или након
дипломирања, уверење о држављанству РС, извод и матичне
књиге рођених. Информације се могу добити на горенаведену адресу.

Први
утисак је
најважнији
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ПАНЧЕВО

Конкурс објављен 16.08.2017. године у публикацији
„Послови“ поништава се за радно место: наставник
разредне наставе.

стандардизованих поступака, сходно члану 130 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Пријава са
доказима о испуњености услова огласа, као и са обавезним
контакт телефоном, подноси се на адресу: Основна музичка школа „Др Драгутин Гостушки“, Вука Караџића 1, 18300
Пирот или у просторијама секретаријата школе, у року од 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“,
са назнаком „Пријава на конкурс“. По завршеном конкурсу
документација се не враћа кандидатима. Неблаговремено
поднете пријаве и пријаве без потребне тражене документације неће се разматрати.

ПИРОТ

ПОЖ АРЕВАЦ

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ДР ДРАГУТИН ГОСТУШКИ“

СРЕДЊА ШКОЛА
„МЛАДОСТ“

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА „БОРА РАДИЋ“
26222 Баваниште, Вукице Митровић 1
тел. 013/752-246

12300 Петровац на Млави, Млавска 14

18300 Пирот, Вука Караџића 1

Наставник солфеђа

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, односно до
престанка мировања радног односа
запосленом
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду
(„Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014 и 13/2017 - Одлука УС), кандидати морају
испуњавати услове за пријем у радни однос утврђене чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 аут.тум., 68/2015 и 62/2016 - Одлука УС), и то: 1) да имају
одговарајуће образовање; 2) да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4) држављанство Републике
Србије; 5) знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 члана 120 Закона о основама
система образовања и васпитања доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази
о испуњености услова из става 1 тачке 1, 4 и 5 члана 120
Закона о основама система образовања и васпитања подносе
се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 овог члана пре
закључивања уговора о раду. Доказ из става 1 тачка 3 члана 120 Закона о основама система образовања и васпитања
прибавља установа. У погледу степена и врсте образовања,
потребно је да кандидати имају одговарајуће високо образовање, сходно члану 8 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања: 1) стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, сходно члану 8 став 4 Закона о
основама система образовања и васпитања; образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања). У погледу
степена и врсте образовања, односно одговарајућег високог
образовања, сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, 18/13), наставу и друге облике образовно-васпитног рада у основној музичкој школи на Одсеку
за класичну музику, могу да изводе лица, и то: солфеђо: 1)
дипломирани музички педагог; 2) дипломирани музичар,
усмерење музички педагог; 3) професор солфеђа; 4) професор солфеђа и музичке културе; 5) дипломирани музичар
- педагог; 6) мастер теоретичар уметности, професионални
статус - музички педагог. Приликом подношења пријаве на
конкурс кандидат је обавезан да приложи следеће доказе: да има одговарајуће образовање (оверена фотокопија
дипломе или уверење о дипломирању), доказ о испуњености
услова из члана 8 став 4 Закона о основама система образовања - оверену фотокопију додатка дипломи из ког се види
да је кандидат положио испите из педагогије и психологије
или потврду факултета да је положио ове испите, односно
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
или испиту за лиценцу, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених. У поступку одлучивања о избору
наставника, васпитача и стручног сарадника, директор врши
ужи избор кандидата које упућује на претходну психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима у року од
осам дана од дана истека рока за подношење пријава. Психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања применом

Професор физике

са 80% радног времена, на одрђено
време до преузимања запосленог,
односно до коначности одлуке о избору
кандидата по расписаном конкурсу када
буде дозвољено да се конкурс распише
на неодређено време
УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физичар; дипломирани астрофизичар; дипломирани физичар за општу физику;
дипломирани физичар за примењену физику; дипломирани
физичар - информатичар; професор физике за средњу школу; дипломирани физичар-истраживач; дипломирани физичар за теорију и експерименталну физику; дипломирани
физичар за примењену физику и информатику; дипломирани физичар-професор физике-мастер; дипломирани физичар-теоријска и експериментална физика-мастер; дипломирани физичар-примењена и компјутерска физика-мастер;
дипломирани физичар-примењена физика и информатика-мастер; дипломирани професор физике-мастер; дипломирани физичар-мастер; дипломирани физичар-мастер
физике-метеорологије; дипломирани физичар-мастер физике-астрономије; дипломирани физичар-мастер медицинске
физике; мастер физичар (само ако има предходно завршене
основне академске студије на студијском програму из области
физике).

Чистачица

на одређено време до преузимања
запосленог, односно до коначности
одлуке о избору кандидата по
расписаном конкурсу када буде
дозвољено да се конкурс распише на
неодређено време
УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: У радни однос и школи може да буде примљено
лице под условима прописаним законом и ако има: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способности за рад са децом и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља доказ о одговарајућем образовању и
држављанствуРепублике Србије (оверене фотокопије). Доказ
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима кандидат доставља пре закључења
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља
школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања. Пријаве се подносе на адресу: Средња
школа „Младост“, Млавска 14, 12300 Петровац на Млави.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ РОСА ТРИФУНОВИЋ“
12370 Александровац
тел. 012/254-435

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
запосленог преко 60 дана

Наставник хемије

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 50%
радног времена, за рад у матичној школи
и издвојеном одељењу Влашки До
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Наука и образовање

Наставник француског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
за рад у матичној школи и издвојеним
одељењима Ореовица, Тићевац и
Миријево

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене
Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС Просветни гласник“, 11/12, 15/13, 2/16 и 10/16), као и услове
прописане чл. 8 ст. 2 и 3 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 72/09, 52/11,
55/13, 35/15 и 68/15). Кандидати су дужни да уз пријаву на
конкус доставе: уверење о држављанству РС, диплому о стеченом одговарајућем образовању и доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у
установи, у складу са ЕСПБ (потврда - уверење одговарајуће
високошколске установе о броју бодова, односно о положеним испитима или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу); лекарско
уверење о психофизичкој и здравственој способности за рад
са децом прилаже кандидат који буде примљен по конкурсу, пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности
прибавља школа накнадно. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Приложена документа морају бити оригинална или у
овереној фотокопији, а уверење о држављанству не сме бити
старије од 6 месеци. Пријаве на конкурс са документацијом у
року од 8 дана од дана објављивања послати на адресу ОШ
„Херој Роса Трифуновић“, 12370 Александровац, телефон
012/254-435. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР“
12220 Велико Градиште
Др Бошка Вребалова 1а
тел. 012/7662-132

Наставник разредне наставе

за рад у издвојеном одељењу у
Триброду, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60 дана
(породиљско одсуство и одсуство са рада
ради неге детета)

Наставник енглеског језика

са 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, односно до краја школске
2017/2018. године

Наставник српског језика

вања и васпитања: одговарајуће високо образовање стечено
на студијама другог степена (мастер академске, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; образовање у
складу са чланом 2 став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС“ бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17 и 3/17) за разредну наставу, односно у складу са чланом
3 став 1 тачка 3 - Енглески језик за енглески језик, односно
чланом 3 став 1 тачка 1, Српски језик за српски језик, у складу
са чланом 3 став 1 тачка 8, Физика за физику, у складу са
чланом 3 став 1 тачка 10, Биологија за биологију; поседовање
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова, а на основу члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања: наставник, васпитач и стручни
сарадник који је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио испит за лиценцу или стручни
испит сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка
3 Закона; држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потребна документација: пријава на конкурс са
кратком биографијом и оригинали или оверене фотокопије
следећих докумената којима кандидати доказују да испуњавају услове конкурса: диплома или уверење о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; потврда високошколске установе да имају образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова или уверење или други
одговарајући документ о положеном испиту из педагодије и
психологије у току студија или доказ о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу и доказ издат од одговарајуће високошколске установе о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику). Доказ о испуњености
услова који се тиче неосуђиваности за кривична дела прибавља школа, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима се подноси пре закључења
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање као ни копије докумената које
нису оверене од стране надлежног органа. Пријаве слати на
адресу школе:Основна школа „Иво Лола Рибар“, Др Бошка
Вребалова 1а, 12220 Велико Градиште, са назнаком „За конкурс“. Контакт телефон: 012/7662-132.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИША ЖИВАНОВИЋ“
12253 Средњево
тел. 012/667-056, 667-113

Наставник физике

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (породиљско
одсуство и одсуство са рада ради неге
детета)

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник физике

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, односно до
престанка мировања радног односа
запосленом који је изабран за директора
школе

Наставник биологије

Радник за одржавање хигијене чистачица

Наставник биологије

на одређено време ради замене одсутног
запосленог у Макцу, преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат мора
да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аут. тумачење,
68/15 и 62/16-одлука УС): поседовање одговарајућег образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образо-

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
Законом о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15 и 62/216-одлука УС) и да има врсту стручне спреме прописану Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл гласник РС - Просветни гласник“, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/16 и 3/17). Уз пријаву кандидати подносе следећа
докумената: доказ о стеченој стручној спреми (прописана
врста и степен стручне спреме), уверење о држављанству
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених. Сва

са 80% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Бесплатна публикација о запошљавању

документа се прилажу у оригиналу или у овереној копији.
Овера истих не може бити старија од 6 месеци. Лекарско
уверење се подноси пре закључења уговора о раду, психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања, док извод
из казнене евиденције прибавља школа по службеној дужности. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете
у разматрање, као ни копије докумената које нису оверене
од стране надлежног органа. Пријаву са траженом документацијом послати на адресу школе: ОШ „Миша Живановић“,
Маршала Тита 12, 12253 Средњево.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

12233 Голубац, Рудничка 9
тел. 012/678-129, 012/638-642

Наставник српског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета,
односно до 14.01.2018. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
Законом о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење и 68/15) и да има врсту стручне спреме прописану Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи(„Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/12, 15/132, 2/2016, 10/2016 и 11/2016). Као
доказе о испуњавању услова уз пријаву кандидати подносе следећа докумената: доказ о стеченој стручној спреми
(диплому о прописаној врсти и степену стручне спреме), уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне
књиге рођених. Сва документа се прилажу у оригиналу или у
овереној копији. Овера истих не може бити старија од 6 месеци. Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора
о раду, психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања,
док извод из казнене евиденције прибавља школа по службеној дужности. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање, као ни копије докумената које нису
оверене од стране надлежног органа. Пријаву са траженом
документацијом послати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„УГРИН БРАНКОВИЋ”

12240 Кучево, Вука Караџића бб
тел. 012/850-131

Наставник историје

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до краја
школске 2017/2018. године

Наставник географије

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат мора да испуњава и посебне услове прописане чланом
120 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15, 62/16-одлука УС): поседовање одговарајућег образовања из члана 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања - одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; стручна спрема прописана Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/2017, 3/2017); поседовање
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченог на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова, а на основу члана 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања: наставник, васпитач и стручни
сарадник који је у току студија положио испите из педагогије
и психологије или је положио испит за лиценцу или стручни
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Наука и образовање
испит, сматра се да има образовање из члана 8 став 4 Закона;
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом кандидати треба да доставе оригинале или оверене фотокопије
следећих докумената којима доказују да испуњавају услове
конкурса: диплому или уверење о стеченом одговарајућем
образовању; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; потврду високошколске
установе да имају образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или уверење или други одговарајући
документ о положеном испиту из педагогије и психологије у
току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу и доказ издат од одговарајуће високошколске установе о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику). Доказ о испуњености услова који
се тиче неосуђиваности за кривична дела прибавља школа,
а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима се подноси пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете
у разматрање, као ни копије докумената које нису оверене од
стране надлежног органа. Пријаве слати на адресу школе, са
назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
12254 Раброво, Светог Саве бб
тел. 012/885-120

Наставник немачког језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 88,88%
радног времена

Наставник физике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 60%
радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат мора
да испуњава и посебне услове прописане чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аут. тумачење,
68/15, 62/16 - одлука УС): поседовање одговарајућег образовања из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања: одговарајуће високо образовање стечено
на студијама другог степена (мастер академске, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има стручну спрему прописану Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Службени гласник РС-Просветни гласник“ бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/2017, 3/2017); поседовање образовања
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченог на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, а на
основу члана 8 став 4 Закона о основама система образовања
и васпитања: наставник, васпитач и стручни сарадник који је
у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио испит за лиценцу или стручни испит, сматра
се да има образовање из члана 8 став 4 Закона; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела наведена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом кандидати треба да доставе оригинале или оверене фотокопије
следећих докумената којима доказују да испуњавају услове
конкурса: диплому или уверење о стеченом одговарајућем
образовању; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; потврду високошколске
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установе да имају образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или уверење или други одговарајући
документ о положеном испиту из педагогије и психологије у
току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу и доказ издат од одговарајуће високошколске установе о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику). Доказ о испуњености услова који
се тиче неосуђиваности за кривична дела прибавља школа,
а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима се подноси пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете
у разматрање, као ни копије докумената које нису оверене
од стране надлежног органа. Пријаве слати на горенаведену
адресу школе, са назнаком „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“
12257 Турија
тел. 012/884-066, 884-088

Педагог

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запослене на рад
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 120 став 1 тачка 1 до 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/15 и
62/2016 - одлука УС), а одговарајуће образовање према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017). Уз
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, диплому
или уверење о стеченој стручној спреми - оригинале или оверене фотокопије не старије од шест месеци. Доказ да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима доставља се пре закључивања уговора о раду, а
проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за запошљавање. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу ОШ „Вељко Дугошевић“, Турија
12257. Документа се прилажу у оригиналу или оверене фотокопије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. По објављивању резултата конкурса учесници
могу да подигну приложену документацију у секретаријату школе. За ближе информације обратити се на телефон:
012/884-066 или 012/884-088.

ПРОКУПЉЕ

образовање; психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
имају држављанство Републике Србије. Уз пријаву приложити диплому о степену стручне спреме. Лекарско уверење се
подноси пре закључења уговора о раду, а уверење о неосуђиваности прибавља школа. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„9. ОКТОБАР”

18400 Прокупље, Змај Јовина 1
тел. 027/331-043
e-mail: os9oktobar@mts.rs

Педагошки асистент

на одређено време за школску
2017/2018. годину
УСЛОВИ:1. да је кандидат држављанин Србије, 2. да има
одговарајуће образовање у складу са Законом о основама
система образовања и васпитања и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи - да има средње образовање, завршену обуку за
педагошког асистента и знање ромског језика, 3. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицина, 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Рок за подношење пријава
на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наставник руског језика

са 55% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са одсуства
са рада ради посебне неге детета
УСЛОВИ: 1. да је кандидат држављанин Србије, 2. да има
одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи, 3. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицина, 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: уверење о
држављанству, доказ о одговарајућем образовању у складу
са Законом и Правилником. Доказе под тачкма 3 и 4 прибавља школа. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Наставник хемије

са 30% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног запосленог

ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“

18430 Куршумлија, Вука Караџића 54
тел. 027/389-050

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка
запослене са боловања

УСЛОВИ: завршен факултет и звање: професор разредне
наставе; професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер
учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор разредне
наставе и ликовне културе за основну школу, без обзира на
радно искуство.

Наставник руског језика

на одређено време, на замени
запосленог који се налази на функцији
помоћника директора, а најкасније до
31.08.2018. године

УСЛОВИ: 1. да је кандидат држављанин Србије, 2. да има
одговарајуће образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи; 3. да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицина; 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: уверење о
држављанству, доказ о одговарајућем образовању у складу
са Законом и Правилником. Доказе под тачкама 3 и 4 прибавља школа. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

СМЕДЕРЕВО
ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
11328 Водањ
тел. 026/4715-004

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за руски
језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм или
главни програм - профил Руски језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет профил Руски језик); мастер професор слависта - руски језик
и књижевност, без обзира на радно искуство.

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета, за
25% радног времена

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи и Законом о основама система образовања и васпитања; да имају одговарајуће

УСЛОВИ: кандидати морају да имају одговарајуће образовање
за наставнике основне школе у складу са чл. 8 и 120 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутен-

Наставник ликовне културе
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Наука и образовање
тично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр.11/12 и 15/13). Кандидати морају да имају образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова. Уз пријаву на
конкурс кандидати су дужни да приложе: радну биографију
(осим за лица која први пут заснивају радни однос), доказ о
држављанству РС - уверење о држављанству или извод из
матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију не старију од 6 месеци, диплому о стеченом образовању - оригинал
или оверену копију не старију од 6 месеци, оверену копију
уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту или потврду високошколске установе да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова
и 6 бодова праксе у установи или доказ да су испите положили у току студија. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси
се пре закључења уговора о раду, а доказ о неосуђиваности
прибавља школа. Документација се доставља у оригиналу или овереним фотокопијама. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе
или донети лично у просторије школе, радним даном од 8 до
12 часова. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у
року од осам од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве треба
послати на адресу: Основна школа „Вожд Карађорђе“, 11328
Водањ. Ближе информације о конкурсу могу се добити путем
телефона 026/4715-004.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”

11322 Скобаљ, Маршала Тита 109
тел. 026/4791-203

Наставник ликовне културе

за 5 часова у настави недељно, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог или до преузимања
запосленог

Наставник биологије

за 8 часова у настави недељно, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог

Наставник историје

за 7 часова у настави недељно, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду,
кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања: да има
одговарајуће образовање, у складу са чланом 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања и Правилником
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да има држављанство Републике Србије, да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:
уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6
месеци; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија). Напомена: документација се не враћа
кандидатима који доставе пријаве. Лекарско уверење доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Доказ о неосуђиваности прибавља школа. Пријаве се достављају непосредно или путем поште на адресу школе.

120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука
УС) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи. Кандидат морају да
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе:
радну биографију (осим за лица која први пут заснивају радни
однос), уверење о држављанству РС - оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци; диплому или уверење о
стеченом образовању - оригинал или оверену копију, оверену копију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту или потврду високошколске установе да
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи или доказ да
су испите положили у току студија; доказ о неосуђиваности и
о непостојању дискриминаторног понашања или потписану
изјаву, односно сагласност у складу са чл. 10 и 15 Закона о
заштити података личности да податке прибави школа. Документација се доставља у оригиналу или овереним фотокопијама. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве
са неовереном документацијом неће се разматрати. Одлуку
о избору кандидата директор ће донети у року од тридесет
дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс.
Пријаве послати на адресу: Основна школа „Вук Караџић“,
11310 Липе. Ближе информације о конкурсу могу се добити
путем телефона: 026/771-155.

Наставник ликовне културе

на одређено време до повратка радника
са боловања, за 40% радног времена
УСЛОВИ: кандидати морају да имају одговарајуће образовање за наставнике основне школе, у складу са чл. 8 и 120
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-одлука
УС) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи. Кандидати морају да
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Уз пријаву кандидати су дужани да доставе: радну биографију (осим за лица која први пут заснивају
радни однос), уверење о држављанству РС - оригинал или
оверену копију, не старије од 6 месеци, диплому или уверење
о стеченом образовању - оригинал или оверену копију, оверену копију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту или потврду високошколске установе да
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи или доказ да
су испите положили у току студија; доказ о неосуђиваности и
о непостојању дискриминаторног понашања или потписану
изјаву, односно сагласност у складу са чл. 10 и 15 Закона о
заштити података личности да податке прибави школа. Документација се доставља у оригиналу или овереним фотокопијама. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве
са неовереном документацијом неће се разматрати. Одлуку
о избору кандидата директор ће донети у року од тридесет
дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс.
Пријаве послати на адресу: Основна школа „Вук Караџић“,
11310 Липе. Ближе информације о конкурсу могу се добити
путем телефона: 026/771-155.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „СВЕТИТЕЉ САВА”
11432 Друговац
Светог Саве бб
тел. 026/721-114

Оглас објављен 26.7.2017. године у публикацији
„Послови”, поништава се у целости.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”

ОСНОВНА ШКОЛА

Наставник италијанског језика

Азања, Милије Батинића 1
e-mail: skola.azanja@gmail.com

11310 Липе, Вука Караџића 1
тел. 026/771-433

на одређено време до повратка радника
са боловања, за 89% радног времена
УСЛОВИ: кандидати морају да имају одговарајуће образовање за наставнике основне школе у складу са чланом 8 и

Бесплатна публикација о запошљавању

„РАДОМИР ЛАЗИЋ“

Наставник разредне наставе

на одређено време до 31.08.2018.
године, у матичној школи

Наставник разредне наставе

на одређено време до 31.08.2018.
године, у издвојеном одељењу у
Влашком Долу
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице које испуњава следеће услове: 1. има одговарајућу
врсту и степен стручне спреме, у складу са Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи; 2. има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да има држављанство РС; 5. да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености
услова 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке
2 пре закључења уговора о раду, док доказ из тачке 3 прибавља школа. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на проверу психофизичких способности код Националне
службе за запошљавање. Конкурс је отворен 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Уз пријаву кандидати
подносе: оверен препис дипломе, оверен препис уверења о
положеном стручном испиту - лиценци, ако га поседују и оверену фотокопију уверења о држављанству РС. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„БОЖИДАР ТРУДИЋ“

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

Наставник соло певања

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са места
помоћника директора, за школску
2017/18. годину, односно до 31.08.2018.
године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр.72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015, 68/2015
и 62/2016), стечено на студијама другог степена: мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, и то: дипломирани музичар - соло певач,
мастер музички уметник - професионални статус соло певач;
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије;
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; извршена психолошка процена способности за рад с децом и ученицима, у складу са
законом. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава
која садржи доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених)
и оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању. Одлуку о избору кандидата директор ће донети
у року од осам дана од дана добијања резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве послати на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона:
026/317-490.

Наставник хармонике

у Смедеревској Паланци, издвојена
одељења у Свилајнцу и Петровцу на
Млави, на одређено време до повратка
радника са неплаћеног одсуства (до
24.08.2018. године)
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015, 68/2015
и 62/2016), стечено на студијама другог степена: мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и то дипломирани музичар - акордеониста,
дипломирани музичар - усмерење акордеониста или мастер
музички уметник - професионални статус акордеониста или
хармоникаш; поседовање психичке, физичке и здравствене
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способности за рад са децом и ученицима; држављанство
Републике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; извршена психолошка процена способности за рад са децом и ученицима, у
складу са законом. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: краћу биографију, доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод
из матичне књиге рођених) и оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању. Одлуку о избору кандидата директор ће донети у року од осам дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима. Пријаве послати на адресу школе.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и путем телефона: 026/317-490.

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

Оглас објављен 16.08.2017. године у публикацији „Послови“
поништава се за радна места: наставник хигијене и здравствене културе, наставник услуживања - 5 извршилаца и
наставник куварства - 8 извршилаца.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

11300 Смедерево, Вука Караџића 13
тел. 026/617-388

Наставник саобраћајне групе
предмета
на одређено време до повратка
запосленог са функције

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне академске студије у
области саобраћајног инжињерства на студијском програму,
односно модулу: друмски и градски саобраћај и транспорт
- безбедност друмског саобраћаја, дипломирани саобраћајни инжењер, односно дипломирани инжењер саобраћаја,
одсеци друмски и градски саобраћај или друмски и градски
саобраћај и транспорт. Кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о раду, услове из чл. 120, 121 и 122
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015, 68/2015
и 62/2016-ОУС), као и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада саобраћај. Уз пријаву
на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном
стручном испиту за рад у образовању или положен испит за
лиценцу (осим за лица која заснивају радни однос у својству
приправника или на начин утврђен као за приправнике).
Уверење да кандидат није осуђиван по службеној дужности прибавља школа. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима
доставља се пре закључења уговора о раду. У току трајања
поступка одлучивања о избору, кандидати за радна места
наставника или стручних сарадника који уђу у ужи избор
дужни су да се подвргну провери психофизичких способности
за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба
за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у
складу са чланом 130 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015, 68/2015 и 62/2016-ОУС), по распореду који утврди
школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање,
о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Кандидати за радна места наставника или стручних сарадника
морају да имају и образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским ситемом преноса бодова. Кандидат мора знати језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наставник електротехничке групе
предмета
на одређено време до повратка
запосленог са функције

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер
електротехнике - енергетски смер. Кандидати треба да
испуњавају услове прописане Законом о раду, услове из
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чл. 120, 121 и 122 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013,
68/2015 и 62/2016-ОУС), као и Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада електротехника. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о
положеном стручном испиту за рад у образовању или положен испит за лиценцу (осим за лица која заснивају радни
однос у својству приправника или на начин утврђен као за
приправнике), уверење да кандидат није осуђиван по службеној дужности прибавља школа. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. У
току трајања поступка одлучивања о избору, кандидати за
радна места наставника или стручних сарадника који уђу у
ужи избор дужни су да се подвргну провери психофизичких
способности за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих
поступака, а у складу са чланом 130 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013, 35/2015, 68/2015 и 62/2016-ОУС), по распореду који утврди школа у сарадњи са Националном службом
за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено
обавештени. Кандидати за радна места наставника или стручних сарадника морају да имају и образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским ситемом преноса бодова. Кандидат мора знати језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за
пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ“
Смедеревска Паланка, Змај Јовина 27
тел. 026/322-050

Наставници за образовање одраслих

на одређено време до 15.06.2018. године
и андрагошки асистент до краја школске
године
16 извршилаца
УСЛОВИ: Пријем у радни однос за наставно особље врши се
на одређено време до 15.06.2018. године, а за андрагошког
асистента до краја школске године.
Професор разредне наставе - Српски језик I - 28%
Професор разредне наставе - Математика I - 28%
Психолог - Основне животне вештине I - 7,60%
Професор српског језика - Српски језик II, III - 30%
Професор математике - Математика II, III - 39,3%
Професор енглеског језика - Енглески језик I, II, III - 25,30%
Наставник или стручни сарадник основне школе - Предузетништво II, III - 7,10%
Професор информатике и рачунарства - Дигитална писменост I, II, III - 15,30%
Професор физике - Физика II, III - 9,40%
Хемија - Хемија II, III - 9,40%
Професор предмета грађанско васпитање и стручни сарадник
основне школе - Одговорно живљење у грађанском друштву
II, III - 16,60%
Професор биологије, хемије, физике, примењене науке III 6,9%
Професор историје - Историја II, III - 9,40%
Професор географије - Географија II, III - 9,40%
Професор биологије - Биологија II, III - 9,5%
Андрагошки асистент, у складу са Законом I, II, III - 100%
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају следеће услове:
да поседују стручну спрему у складу са чланом 8 Закона о
основама система образовања и васпитања и у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да испуњавају услове за
пријем у радни однос у складу са чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају савладан
Интегрални програм обуке за остваривање програма Основног образовања одраслих, у складу са Правилником о врсти
образовања наставника који остварују програм образовања
одраслих, модул I и II. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву
на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о поседовању
држављанства Републике Србије (уверење о држављанству
или извод из матичне књиге рођених) и оверен препис/фото-

копију дипломе о стеченој стручној спреми. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем
телефона: 026/313-060.

СОМБОР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА“
25260 Апатин, Блок 112
тел. 025/773-029

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2017/2018. године, односно до
31.08.2018. године
УСЛОВИ: 1. IV степен стручне спреме; 2. завршена уводна
обука према Правилнику о програму обуке за педагошког
асистента - сертификат о завршеном уводном моделу (обуци) за педагошког асистента, у складу са Правилником о
програму обуке за педагошког асистента („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2010); 3. да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом - лекарско уверење; 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања
- уверење о неосуђиваности; 5. да је држављанин РС - уверење о држављанству. Доказе о испуњености горенаведених
услова под тачкама 1, 2 и 5 (оригинал документа или оверене фотокопије), кандидат треба да достави уз пријаву на
конкурс. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања установа ће прибавити службеним путем. Лекарско уверење доставља кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о
раду. Некомплетне и неблаговремене пријаве, као и пријаве
са приложеним, а неовереним фотокопијама, неће се узети у
разматрање. Пријаву са документацијом доставити на горенаведену адресу предшколске установе. Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
„ПОЛЕТАРАЦ“
Рума, Вељка Дугошевића 144
тел. 022/479-137

Васпитач

на одређено време до повратка
запосленог одсутног преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије) у трајању
од три године, односно одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије ) - васпитач, у складу са законом; да кандидати имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;
да нису осуђивани правноснажном пресудом одсутног; да
имају држављанство Републике Србије; да знају језик на на
коме се остварује васпитно-образовни рад (доказ су у обавези да доставе само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику). Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старији од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених са холограмом
(оригинал или оверена фотокопија); оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању. Доказ који се
односи на психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом подноси се пре закључења уговора о раду, а доказ
који се односи на неосуђиваност кандидата прибавља установа. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, а ближе
информације се могу добити на број телефона: 022/479-137.

Педагошки асистент

на одређено време до краја радне
2017/2018. године
УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање; да кандидати имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; да нису осуђивани правноснажном пресудом
одсутног; да имају држављанство Републике Србије; да знају
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад (доказ
су у обавези да доставе само кандидати који одговарајуће
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образовање нису стекли на српском језику). Кандидат поред
горенаведених услова мора имати и завршену уводну обуку
за педагошког асистент. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе: уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старији од шест месеци);
извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал
или оверена фотокопија); оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању. Кандидат поред горенаведених доказа мора доставити и оригинал или оверену фотокопију сертификата о завршеној уводној обуци за педагошког асистента. Доказ који се односи на психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом подноси се пре
закључења уговора о раду, а доказ који се односи на неосуђиваност кандидата прибавља установа. Пријаве се подносе
на горенаведену адресу, а ближе информације се могу добити на број телефона: 022/479-137.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
22404 Путинци, Лењинова 3
факс/тел. 022/441-510
e-mail: sm.ucitelj@neobee.net

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе, на период
од четири године, може се пријавити кандидат који испуњава услове предвиђене чланом 59 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања и опште услове: да је
држављанин Републике Србије; да има високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да
поседује лиценцу за наставника, педагога и психолога; положен испит за директора установе; најмање 5 година радног
стажа у области образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да поседује психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом; да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Поред молбе са кратком биографијом, кандидати подносе следећа документа којима доказују испуњавање
тражених услова: 1. одговарајуће лекарско уверење које није
старије од 6 месеци (подноси се пре закључивања уговора о
раду); 2. диплому о стручној спреми (оригинал или оверена
фотокопија); 3. уверење о држављанству које није старије
од 6 месеци или оверену фотокопију уверења о држављанству која није старија од 6 месеци; 4. извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена фотокопија која није старија
од 6 месеци); 5. уверење из Основног суда, да се не води кривични поступак (да није старије од 6 месеци); 6. уверење да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 6 месеци, односно да није правоснажном пресудом осуђен за кривично дело против достојанства личности
и морала - прибавља установа; 7. потврду о радном стажу у
просвети; 8. уверење о положеном испиту за директора установе (с обзиром да Министарство просвете није организовало
полагање испита за директора установе, пријава која не буде
садржала наведени документ, неће се сматрати непотпуном);
9. уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија); 10. предлог програма рада директора школе. Рок за пријављивање на конкурс је петнаест дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Сва
потребна обавештења могу се добити од секретара школе на
телефон 022/441-510. Пријаве са потребном документацијом
о испуњености услова подносе се на адресу школе: Лењинова 3, 22404 Путинци.

СУБОТИЦА
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СУБОТИЦА

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких
студија филолошке струке (енглески језик), који је студије
првог степена завршио са укупном просечном оценом најмање осам. Ближи услови утврђени су чланом 71 став 1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ број 76/05, 100/07
- аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и
45/15 - аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и чланом 33 Статута Високе техничке школе струковних студија у Суботици.
Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о
завршеним студијама првог степена, доказ о статусу студента
мастер академских или специјалистичких студија филолошке
струке (енглески језик), доказ о укупној просечној оцени на
студијама првог степена, списак радова као и саме радове (на
захтев комисије), уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, доказ да није осуђиван (прибавља се у
МУП-у) и доказ да није под истрагом (прибавља се у суду).
Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити Секретаријату школе, на адресу: Висока техничка школа
струковних студија, Марка Орешковића 16, Суботица, у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
„СНЕЖАНА - ХОФЕХЕРКЕ“
24400 Сента, Златне греде 7
тел. 024/815-571

Васпитач

на мађарском језику, на одређено време
од 3 месеца, ради замене
2 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно високо
образовање на студијама првог степена (основне струковне
студије) у трајању од 3 године или на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије) васпитач, у складу са законом. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: оверену фотокопију дипломе, лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима, уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања,
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
РС и доказ о познавању језика на којем се обавља образовно-васпитни рад. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана
објављивања. Пријаве са документацијом доставити на горенаведену адресу вртића.

ШАБАЦ
„ИНСТИТУТ ЗНАЊА“ ДОО ЗРЕЊАНИН
ОГРАНАК ШАБАЦ
Шабац, Карађорђева 39
тел. 015/353-622, 060/6070-585
e-mail: sabac@akademijaoxford.com

Професор немачког језика
Опис посла: предавач немачког језика (групна и индивидуална настава); врста радног односа: допунски рад (на 12 месеци).
УСЛОВИ: дипломирани филолог немачког језика, дипломирани професор немачког језика, рад у сменама; послодавац
рефундира трошкове превоза до 60 км удаљености од Шапца, дужина радног времена краћа од пуног. Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу
своје радне биографије да доставе путем поште, мејлом или
да се јаве на контакт телефоне послодавца.

УЖИЦЕ
ПОНОВЉЕН КОНКУРС
ОШ „ПЕТАР ЛЕКОВИЋ“

31210 Пожега, Петра Лековића 1

Директор

24000 Суботица, Марка Орешковића 16

на период од четири године

Сарадник у настави за избор у звање
и заснивање радног односа за ужу
научну област Енглески језик

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава услове
прописане чланом 8 став 2, чл. 59 и 120 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15
и 62/16-УС) и Правилником о ближим условима за избор
директора установе образовања и васпитања („Сл. гл. РС“
бр. 108/15), и то: да има одговарајуће високо образовање за

на одређено време од 12 месеци, са 50%
радног времена

Бесплатна публикација о запошљавању

наставника те врсте школе, за педагога и психолога, стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, или на основним
студијама у трјању од најмање четири године по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад (лиценцу или стручни испит); да
има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и положен испит за директора (изабрани
кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит
за директора установе након што министар просвете, науке
и технолошкох развоја донесе подзаконски акт о полагању
испита за директора установе); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст.1 тч. 3 Закона о основама система образовања
и васпитања и Правилником о ближим условима за избор
директора установе, образовања и васпитања и непостојање
дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са законом; да има држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Правилником о
ближим условима за избор директора установе образовања и
васпитања прописано је да кандидат за директора не може да
буде лице које је правоснажно осуђено за привредни преступ
у вршењу раније дужности; да предност за избор директора
има кандидат који је стекао нека од звања према прописима
из образовања; да кандидат за директора не може да оствари
предност приликом избора ако је у току избора утврђено да је
против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре доношења оптужног предлога за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита
и друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту; оригинал потврду о радном искуству у области образовању и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, не старију од 6 месеци; преглед кретања у служби са биографским подацима; уверење
привредног суда да није правоснажно осуђен за привредни
преступ у вршењу раније дужности (оригинал или оверена
фотокопија, не старије од 30 дана); уверење основног суда да
за кандидата у току избора није утврђено да је против њега
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре доношења оптужног предлога за кривична дела
из члана 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор
директора установе образовања и васпитања; кандидат који
је стекао нека од звања у процесу напредовања у току рада
прилаже и доказ о томе (факултативно).
ОСТАЛО: Доказ о неосуђиваности за кривична дела утврђена
у чл. 120 ст. 1 тч. 3 Закона о основама система образовања
и васпитања о непостојању дискриминаторног понашања
прибавља школа. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси
се пре закључења уговора о раду. Доказ о познавању језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику. Уверење о положеном испиту за директора
се не доставља, с обзиром да надлежно министарство није
организовало обуку и полагање испита за директора. Директор се бира на период од четири године. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања кокурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се подносе на адресу: ОШ „Петар Лековић“ Пожега, 31210
Пожега, Петра Лековића 1, са назнаком: „Конкурс за директора школе” или се предају лично код секретара школе, радним
даном од 8 до 13 часова. Ближе информације о конкурсу се
могу добити код секретара школе на телефон: 031/811-176.

Први
утисак је
најважнији
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В РА Њ Е
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАШЕ ДЕТЕ“
17500 Врање, Цара Душана 22

Педагошки асистент

на одређено време до краја радне
2017/2018. године
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће услове за заснивање радног односа: 1) да имају одговарајуће
образовање: завршено средње образовање и програм обуке
за педагошког асистента; 2) да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; 3) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5)
да знају језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
Кандидати уз пријаву на конкурс достављају: доказ о стручној
спреми (оверена фотокопија дипломе), уверење о завршеној
обуци за педагошке асистенте, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству. Доказ о здравственој способности доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду, а доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела
утврђена законом прибавља установа. Пријаве доставити у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу.

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

Конкурс објављен у листу „Послови“ бр. 736-737 од 02.08.2017.
године, поништава се у целости.

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

Конкурс објављен у листу „Послови“ бр. 734 од 19.07.2017.
године, поништава се за радна места: 1) наставник у звању
предавача за ужу научну област Примењена математика, на
одређено време од 5 година и 2) наставник у звању професора струковних студија за ужу научну област Макроекономија
и рачуноводство.

ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

17500 Врање, Филипа Филиповића 20
тел: 017/421-859

Професор струковних студија за ужу
научну област Менаџмент и бизнис
УСЛОВИ: VIII/1 степен стручне спреме, економски факултет,
шумарски факултет са завршеном одговарајућом магистратуром, факултет организационих наука, докторат из одговарајуће уже научне области за коју се бира. Општи и посебни
услови за избор у звање су прописани члановима 63, 64 и 65
Закона о високом образовању, Статутом Школе и Правилником о избору наставника и сарадника.

Професор струковних студија за ужу
научну област Макроекономија и
рачуноводство
УСЛОВИ: VIII/1 степен стручне спреме, економски факултет,
докторат из одговарајуће уже научне области за коју се бира.
Општи и посебни услови за избор у звање су прописани члановима 63,64 и 65 Зкона о високом образовању, Статутом
Школе и Правилником о избору наставника и сарадника.

Сарадник у настави за ужу научну
област Рачунарска техника и
информатика
на одређено време од 1 године
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УСЛОВИ: завршен ПМФ одговарајућег смера, електронски
факултет одговарајућег смера, машински факултет, технички факултет одговарајућег смера, факултет организационих
наука одговарајућег смера са просечном оценом најмање 8
(осам) и уписане мастер студије. Општи и посебни услови за
избор у звање су прописани члановима 70 и 71 Закона о високом образовању, Статутом школе и Правилником о избору
наставника и сарадника.

Асистент за ужу научну област
Општа биотехнологија
на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: завршен ПМФ одговарајућег смера или биолошки
факултет и мастер студије, са просечном оценом најмање 8 и
уписане докторске студије. Општи и посебни услови за избор
у звање су прописани чл. 70 и 72 Закона о високом образовању, Статутом Школе и Правилником о избору наставника
и сарадника.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних и стручних радова, сами радови, оверене дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству), подносе се на адресу:
Висока школа примењених струковних студија, 17500 Врање,
Филипа Филиповића 20, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

ВРШАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
26300 Вршац, Дворска 17-19
тел. 013/831-701
e-mail: vuk.karadzic1@gmail.com

Спремачица

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1.
да су стекли I степен стручне спреме; 2. да имају општу здравствену способност; 3. да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; 4. да
имају држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе и: краћу биографију, диплому о стеченој стручној спреми
(оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству (издато у последњих 6 месеци) у оригиналу или овереној фотокопији, извод из матичне књиге рођених у оригиналу
или овереној фотокопији. Доказ о неосуђиваности прибавља
установа службеним путем за изабраног кандидата. Доказ о
општој здравственој способности (лекарско уверење) прилаже се приликом коначности одлуке о избору, а пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања. Пријаве се достављају на адресу:
Основна школа „Вук Караџић“ Вршац, Дворска 17-19. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе или на телефон: 013/831-701.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
26300 Вршац, Трг победе 4
тел. 013/834-581, 834-967

Наставник корепетиције

на одређено време до повратка
запослене са трудничног боловања
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће законске
услове: 1. да имају одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система образовања и васпитања на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије или специјалистичке струковне студије);
на основним студијама у трајању од најмање 4 године; да
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи за наставника корепетиције: дипломирани музичар-пијаниста; дипломирани музичар-оргуљаш;
дипломирани музичар- чембалиста, академски музичар пијаниста, академски музичар оргуљаш, академски музичар, чембалиста, мастер музички уметник - клавириста, оргуљаш,
чембалиста; 2. да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.

120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; 4. да имају држављанство Републике Србије; 5.
да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати прилажу: доказ о одговарајућем образовању; доказ о положеном испиту из педагогије, психологије и методике у току студија (уверење са
факултета или оверена фотокопија индекса за наведене
предмете), потврду са факултета о језику на коме се изводила
настава; уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; фотокопију личне карте. Доказе из тачака 1, 4 и 5 подносе кандидати, док доказ из тачке 3 конкурса прибавља школа, а из тачке
2 подноси само изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Сва приложена документа морају бити оригинална или
оверене фотокопије. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве слати путем поште на адресу: Музичка школа “Јосиф Маринковић”, Вршац, Трг победе 4.

ЗАЈЕЧАР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЂУЛИЋИ“
19000 Зајечар
Насеље Краљевица бб

Педагошки асистент

на одређено време за школску
2017/2018. годину
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да
имају одговарајуће образовање - IV степен стручне спреме,
познавање ромског језика, завршена уводна обука за педагошког асистента; да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на
коме се остварује васпитно-образовни рад. Доказ о неосуђиваности за кандидата прибавља установа. Услов да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима доказује се лекарским уверењем, које
изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
Уз пријаву и биографију кандидати су дужни да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, сертификат о завршеној уводној обуци за педагошког асистента,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод
из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање кандидата на оглас је осам дана од дана објављивања. Пријаве са
потребном документацијом доставити: Предшколској установи “Ђулићи” Зајечар, Насеље Краљевица бб. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „5. МАЈ“

19209 Мали Јасеновац

Наставник техничког и
информатичког образовања

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 30%
радног времена
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане чланом 120 и чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.72/2009, 52/2011,
55/2013, 35/15, 68/15 и 62/16 - одлука УС); да има одговарајуће високо образовање и одговарајућу стручну спрему прописану Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012 и 15/2013, 2/16, 10/16,
11/16); да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 120 став 1 тачка 3.
Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Под одговарајућем образовањем сматра се високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године; високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат мора
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије, или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу сматра се да има одгова-

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

Наука и образовање
рајуће образовање из члана 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидати подносе: диплому о стеченом одговарајућем образовању; доказ о
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова, односно доказ о положеном испиту из педагогије и
психологије у току студија или доказ о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу; уверење о држављанству
(не старије од шест месеци) и извод из матичне књиге рођених. Лица која су стекла академско звање мастер у обавези
су да доставе и уверење, односно диплому о претходно завршеним основним академским студијама. Доказ о познавању
српског језика, као језика на ком се остварује образовно-васпитни рад доставља кандидат који образовање није стекао
на српском језику, а доказује се потврдом (уверењем) одговарајуће високошколске установе. Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ о
неосуђиваности прибавља школа. Проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Уз наведену документацију доставити и извод
из матичне књиге рођених са јединственим матичним бројем
грађана. Пријаве на конкурс слати на адресу ОШ „15. мај“,
19209 Мали Јасеновац. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у обзир. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Кандидат ће бити писменим
путем обавештен о исходу конкуса. Ближа обавештења могу
се добити на број телефона: 019/461-211.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУЛИЋИ“

19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб

Васпитач

на одређено време преко 60 дана ради
замене одсутног запосленог
2 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 8 Закона о основама система образовања васпитања. Кандидати треба да
испуњавају и следеће услове: да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; да имају држављанство Републике
Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља установа. Услов да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима доказује се лекарским уверењем, које изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Уз пријаву и биографију кандидати су
дужни да доставе: диплому о стеченом образовању, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених, а као доказ о знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад сматра се да је образовање
стечено на српском језику на основу дипломе о стеченом
образовању. Документација се подноси у оргиналу или овереној фотокопији. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је осам дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са
потребном документацијом доставити: Предшколској установи „Ђулићи“ Зајечар, Насеље Краљевица бб. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Радник на одржавању хигијене чистачица

на одређено време преко 60 дана ради
замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: одговарајуће образовање - I степен стручне спреме.
Кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Доказ о неосуђиваности кандидата
прибавља установа. Услов да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
доказује се лекарским уверењем, које изабрани кандидат
доставља пре закључења уговора о раду. Уз пријаву и биографију кандидати су дужни да доставе: диплому о стеченом
образовању, уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, а као доказ о знању
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад сматра се
да је образовање стечено на српском језику на основу дипломе о стеченом образовању. Документација се подноси у оригиналу или овереној фотокопији. Рок за пријављивање канди-

Бесплатна публикација о запошљавању

дата на конкурс је осам дана од дана објављивања. Пријаве
са потребном документацијом доставити Предшколској установи „Ђулићи“ Зајечар, Насеље Краљевица бб. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ЗРЕЊАНИН
МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

23000 Зрењанин, Трг слободе 7
тел. 023/561-104

Школски психолог

за рад у основној и средњој музичкој
школи, на одређено време ради замене
запослене којој мирује радни однос док
обавља јавну функцију
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове предвиђене
чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) да има одговарајуће високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице
мора да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирање од најмање 30 бодова
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова, што је предвиђено чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања; 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Ближи услови у погледу степена и врсте
образовања наставника за послове за које је конкурс расписан
предвиђени су Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 5/91, 1/92,
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04,5/05, 6/05,
2/07, 4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 9/13, 6/14, 5/15, др. правилници), односно Правилником о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“ бр. 18/13): 1. за радно место психолог: дипломирани психолог, дипломирани школски психолог - педагог, дипломирани психолог смер школско-клинички,
професор психологије, мастер психологије, лице из алинеје 5
образовног профила мора имати најмање 30 ЕСП бодова из
развојно-педагошких предмета. Кандидат уз пријаву треба да
поднесе: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о
држављанству или извод из матичне књиге рођених), оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверен препис или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу (осим приправника и других лица која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита), доказ
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Доказ да лице није осуђивано правоснажном пресудом прибавља школа по службеној дужности, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора. Пожељно је доставити и радну биографију. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Молбе са
потребним документима слати на адресу: Музичка школа
„Јосиф Маринковић“, Трг слободе 7, 23000 Зрењанин, телефон: 023/561-104. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАВА СУДАРСКИ“
Нови Бечеј

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) завршено средње
образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; 4) да има држављанство Републике Србије;
5) познавање ромског језика; 6) сертификат о завршеном

уводном моделу (обуци) за педагошког асистента, у складу
са Правилником о програму обуке за педагошког асистента
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2010).
Уз пријаву кандидат прилаже следећу документацију (у оргиналу или оверену фотокопију): 1. сведочанство о завршеном
средњем образовању; 2. извод из матичне књиге рођених (не
старији од 6 месеци); 3. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 4. сертификат о завршеном уводном моделу (обуци) за педагошког асистента, у складу са Правилником о програму обуке за педагошког асистента („Службени
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2010). Уверење да
кандидат није осуђиван установа ће прибавити службеним
путем. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Пријаве са кратком биографијом и
потребном документацијом доставити на адресу: Предшколска установа „Пава Сударски“, Нови Бечеј, Јаше Томића 1, у
року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са приложеним а неовереним фотокопијама, неће се узети
у разматрање.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ”
Зрењанин, Народне омладине 16

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Наставник дефектолог

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, у
издвојеном одељењу у Меленцима
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“ бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС), кандидат
треба да испуњава и следеће услове: 1. да има одговарајуће
образовање у складу са чланом 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, односно да је лице стекло
одговарајуће високо образовање: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године, б) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године; 2. да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова; наставник,
васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина; 3. да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 4. да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања; 5. да
има држављанство Републике Србије; 6. да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. За наставника дефектолога кандидат треба да има одговарајуће образовање у
складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за извођење разредне наставе у основној
школи за образовање ученика са сметњама у развоју - ментално ометених.

Наставник индивидуалне наставе логопед

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 8 став
2 Закона о основама система образовања и васпитања.
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Наставник индивидуалне наставе корективни рад

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, а најдуже
до 31.08.2018. године, са 90% радног
времена
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће образовање у
складу са чланом 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања за извођење наставе и других облика
образовно-васпитног рада у стручним школама за ученике
лако ментално ометене у развоју.

13.09.2017. | Број 742 |

39

Наука и образовање

Наставник теоријске наставе,
предмет Технологија шивења, за
образовни профил Конфекцијски
шивач
са 10% радног времена

Наставник практичне наставе
у подручју рада Текстилство и
кожарство
са 40% радног времена

УСЛОВИ: За остала радна места кандидат треба да испуњава
услове у погледу степена и врсте образовања који су прописани чл. 5 и 7 Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12 и
11/16), односно да је: за предмет Технологија шивења, образовни профил Конфекцијски шивач: дипломирани инжењер
технологије текстилне конфекције; инжењер технологије за
текстилну конфекцију; дипломирани инжењер за текстилно
инжењерство, односно дипломирани инжењер технологије
текстилног инжењерства; дипломирани инжењер технолог,
одсеци текстилно инжењерство или текстилни; дипломирани инжењер текстилне технологије, смерови механичкотекстилни или хемијско- текстилни; дипломирани инжењер
технологије, одсек текстилно инжењерство; дипломирани инжењер текстилно - машинске струке; дипломирани
инжењер за текстилно инжењерство текстилно - машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно
инжењерство - текстилно - машинска струка; дипломирани
текстилни инжењер за дизајн и пројектовање текстила и
одеће; дипломирани инжењер текстилног инжењерства информатичке струке. Наставници поред стручне спреме
предвиђене у алинеји 1- 10 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног
дефектолога.
Дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у
подручју рада текстилство и кожарство. За предмет Практична
настава: дипломирани дефектолог; олигофренолог са савладаним програмом методике предмета у подручју рада
текстилство и кожарство; дипломирани инжењер технологије текстила; дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције; инжењер технологије, смер производња
обуће; инжењер технологије, смер галантерија и конфекција;
инжењер технологије текстила;
дипломирани инжењер
технологије, одсек текстилно инжењерство; дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство или
текстилни; дипломирани текстилни инжењер за дизајн и
пројектовање текстила и одеће; дипломирани инжењер за
текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно

дипломирани инжењер за текстилно инжењерство - текстилно - машинска струка, дипломирани инжењер текстилно машинске струке; текстилни инжењер за одевну технологију;
инжењер технологије за текстилну конфекцију; текстилни
инжењер, смерови конфекцијски, конфекцијско-текстилни
и конфекцијско-трикотажни; текстилни инжењер, моделар
конструктор; инжењер технологије за производњу кожне галантерије; инжењер технологије за обраду и прераду
коже и крзна, смер производња обуће; инжењер за индустрију обуће, одсек технолошки, смер обућарски; инжењер
технологије, смер кожнопрерађивачки, група производња
обуће; инжењер технологије, смер галантерија и конфекција;
инжењер технологије за производњу кожне галантерије и
конфекције; инжењер технологије, смер производња кожне
галантерије; инжењер технологије за обраду и прераду коже
и крзна, смер производња кожне галантерије и конфекције;
инжењер за индустрију кожне галантерије; инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, група производња коже и
крзна; инжењер технологије за производњу кожне конфекције; лице са стеченим средњим образовањем и положеним
специјалистичким испитом за образовни профил у подручју
рада текстилство и кожарство. Наставници практичне наставе, поред стручне спреме предвиђене у алинеји 2-26 морају
поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.

Наставник теоријске наставе,
предмет Основе машинства са
20% радног времена и Материјали
и обрада метала са 30% радног
времена
у подручју рада Машинство и обрада
метала

УСЛОВИ: за предмет Основе машинства: дипломирани
инжењер машинства; професор машинства. Наставници,
поред стручне спреме предвиђене у алинеји 1 и 2 морају
поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога. Дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада
машинство и обрада метала. За предмет Материјали и обрада
метала: дипломирани инжењер технологије, група неорганско-технолошка; дипломирани инжењер машинства; професор машинства; дипломирани инжењер металургије. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у алинеји 1 до 4
морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или
стручну спрему дипломираног дефектолога. Дипломирани
дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада
машинство и обрада метала. Уз пријаву на конкурс кандидат
је дужан да достави следеће доказе: 1. оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању,
а за наставника практичне наставе: оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем високом или

вишем образовању; или оверену фотокопију јавне исправе о
стеченом средњем образовању и положеном специјалистичком испиту за образовни профил у подручју рада текстилство
и кожарство и петогодишњем радном искуству у струци стеченим после специјалистичког испита петогодишњом праксом;
2. оверену фотокопију потврде, односно уверења високошколске установе којим кандидат доказује да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, ако је кандидат стекао одговарајуће високо образовање
на студијама другог степена по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; кандидат
који је стекао одговарајуће високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, а који је у току студија положио испите из педагогије и психологије, доставља оверену фотокопију индекса или
оверену фотокопију уверења високошколске установе о положеним испитима из педагогије и психологије; кандидат који је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, доставља
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно оверену фотокопију доказа о положеном испиту за
лиценцу; 3. оверену фотокопију уверења о поседовању стручне дефектолошке оспособљености или оверену фотокопију
уверења односно дипломе о поседовању стручне спреме
дипломираног дефектолога; 4. оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; 5. оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању
на српском језику или оверену фотокопију уверења односно
потврде о положеном испиту из српског језика са методиком,
по програму одговарајуће високошколске установе - за радно
место наставник дефектолог; оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченом средњем, вишем или високом образовању на српском језику или оверену фотокопију уверења
односно потврде о положеном испиту из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе - за остала
радна места; 6. оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених. Доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела
и да није утврђено дискриминаторно понашање прибавља
школа. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаву на конкурс, са
овереним фотокопијама докумената тражених у конкурсу,
а којима се доказује испуњеност услова за пријем у радни
однос за рад на оглашеним радним местима, кандидати достављају на адресу: Основна и средња школа „9. мај“, 23000
Зрењанин, Народне омладине 16, са назнаком: „За конкурс“,
путем поште или лично, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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Програм стручне праксе у Панчеву

ПРВА ШАНСА ЗА РАД У СТРУЦИ
„У програму стручне праксе могу учествовати
незапослена лица старости до 35 година, са
средњом и високом стручном спремом. Након
праксе следи стручни испит, а готово сам сигуран
да ће се пронаћи и радно место, имајући у
виду ко су пријављени послодавци“, истакао је
градоначелник Саша Павлов

Клуб за тражење посла у Параћину

У ПОТРАЗИ ЗА ПОСЛОМ

Сви заинтересовани незапослени, који сматрају да би им
оваква обука користила приликом тражења посла, могу се
пријавити за учешће код свог саветника за запошљавање
у Служби Параћин, као и преко Канцеларије за младе

У просторијама Градске управе града Панчева свечано су уручени уговори о реализацији програма стручне праксе у 2017. години.
Град Панчево ће са више од 9,3 милиона динара из буџета финансирати стручну праксу за 46 младих људи који ће бити ангажовани
код 25 панчевачких послодаваца. Свечаности су присуствовали градоначелник Панчева Саша Павлов, члан Градског већа задужен за
рад, запошљавање и социјална питања Миленко Чучковић, као и
директор Филијале Панчево НСЗ Ђорђе Лукач.
Ову меру из Локалног акционог плана запошљавања Град Панчево спроводи у сарадњи са Националном службом за запошљавање
на основу Споразума о сарадњи - ЛАПЗ техничка подршка. Јавни позив је био отворен месец дана, а стручна пракса ће у зависности од
степена образовања полазника трајати од 6 месеци за средњу, до годину дана за високу стручну спрему.
„Ниједна мера прве године не може дати резултат, јер је врло
тешко избалансирати дата средства и ефективност самих пројеката.
Ове године смо у сарадњи са привредом издефинисали осам програма који ће отворити 150 потенцијалних радних места. У програму стручне праксе могу учествовати незапослена лица старости до
35 година, са средњом и високом стручном спремом. Након праксе
следи стручни испит, а готово сам сигуран да ће се пронаћи и радно
место, имајући у виду ко су пријављени послодавци“, истакао је градоначелник Саша Павлов.
Ђорђе Лукач, директор Филијале Панчево НСЗ, нагласио је да је овај
град лидер у јужном Банату када је реч о програмима запошљавања.
„Значајна средства су одвојена за стручну праксу, где ће наши млади суграђани добити прилику да се у својој струци покажу код послодаваца. Дешава се да преко 35 и 40 одсто људи ангажованих по овом
програму остане да ради. То је велика ствар и за НСЗ и за све нас који
живимо у Панчеву. Млади људи треба да схвате да им је ово прва шанса
да граде своју каријеру и да треба да покажу шта знају“, наводи Лукач.
Миленко Чучковић, члан Градског већа за рад, запошљавање и
социјалну политику, подсетио је да је Локалним акционим планом
Град Панчево прошле године издвојио 5 милиона динара за стручну
праксу, док је ове године издвојено 9 милиона за исту меру.
„Поред тога, имамо и стручну праксу у НИС-у, за шта је издвојено
преко 6 милиона динара, тако да ће ове године велики број људи добити своју шансу за запослење“, рекао је Чучковић.
Филијала Панчево је пружила сву техничку подршку у спровођењу ове мере, почев од пријема захтева послодаваца и провере
усаглашености са условима јавног позива до праћења реализације
уговора. НСЗ заједно са Градом реализује и програм јавних радова, за
који је НСЗ издвојила 1,3 милиона динара, а Град Панчево 2 милиона.
Ови примери су још један показатељ да је добра сарадња са локалном самоуправом кључ стабилног и одрживог раста запослености у
јужном Банату.
Ивана Мучибабић
Бесплатна публикација о запошљавању

НСЗ је у склопу бројних програма за помоћ младима у проналажењу посла организовала још једну у низу обука у Клубу за тражење
посла у Параћину, за унапређење комуникационих вештина, писање
CV-а и представљање кандидата потенцијалним послодавцима, у
оквиру Пројекта ИПА 2012, а у сарадњи са Канцеларијом за младе
општине Параћин.
„Пре месец дана смо позвали све становнике Параћина млађе од
30 година, који су тренутно без посла и воде се на евиденцији незапослених НСЗ, да се пријаве за ову обуку коју спроводи Филијала Јагодина
НСЗ - Служба Параћин, уз подршку Канцеларије за младе“, рекао је
Немања Јовановић, помоћник председника Општине Параћин.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Јавни радови у области социо-хуманитарних
делатности
Град Сремска Митровица и Филијала Сремска Митровица НСЗ расписали су јавни позив за јавне радове у области социо-хуманитарних
делатности, за које је Град издвојио 3,5 милиона динара. Градоначелник Сремске Митровице је по јавном позиву донео одлуку о учешћу у
овом програму Дома здравља Сремска Митровица, који ће ангажовати лекаре и медицинске техничаре.
У оквиру јавног рада „Унапређење квалитета здравствене заштите
становника Сремске Митровице“ ангажовано је 13 особа, и то 9 доктора медицине и 4 медицинска техничара са евиденције Националне
службе за запошљавање. За реализацију овог јавног рада, који ће
трајати 4 месеца, закључен је уговор у износу од 3,1 милион динара.
Клуб за тражење после подразумева петодневну, односно десетодневну обуку током које се учи како написати CV, усвајају се вештине
комуникације како би кандидати били сигурнији током разговора са
потенцијалним послодавцима, односно службама које регрутују раднике, увежбава писана кореспонденција, која подразумева попуњавање
пријаве за посао, писање контактног и пропратног писма. Све су то неопходни предуслови да би потрага за послом била успешна.
Клуб тренутно има 10 полазника, којима ће вођа Марко Матић,
саветник за запошљавање, помоћи у потрази за слободним радним
местима и остваривању контакта са послодавцима. Након реализовања петодневне обуке - за неквалификоване, односно двонедељне
обуке за остале незапослене, полазници могу још месец дана да долазе у просторије Клуба и користе расположиву техничку опрему - рачунаре и штампаче, као и приступ интернету, како би што брже дошли
до неопходних информација о расположивим слободним пословима.
Такође, у сваком тренутку сви могу рачунати на стручну подршку
запослених у Националној служби за запошљавање.
Управо је у току формирање још једне групе полазника Клуба
за тражење посла. Сви заинтересовани незапослени, који сматрају
да би им оваква обука користила приликом тражења посла, могу се
пријавити за учешће код свог саветника за запошљавање у Служби
Параћин, као и преко Канцеларије за младе, лично или на мејл: kzm@
paracin.rs.
Опремање и рад клубова финансирала је ЕУ, кроз пројекат за
помоћ теже запошљивим групама - ИПА 2012, а суфинансирала
НСЗ.
Смиљана Крстић
13.09.2017. | Број 742 |
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Нови концепт бриге о деци и прилика за запошљавање

НАНА ПРЕКО ДАНА

„Волите да бринете о малој деци и она вас чине срећном. Радо се
играте са њима, помажете им док уче да ходају, играју се и друже?
Стрпљиви сте, поуздани и умете да се радујете? Онда је ово можда
посао за вас“ - овако почиње оглас за запошљавање првих нана у
Србији, који је расписала компанија „Нана преко дана“. Основале су
је две маме, Тања Нинковић и Маја Угринић Николић, са жељом да
помогну родитељима који немају помоћ бака и дека, а волели би да
им деца до треће године одрастају у окружењу сличном породичном.
Систем је преузет из Немачке, где је званични део дечје заштите и
образовања. Оно што је важно јесте да пружа прилику и женама у
старијим годинама да нађу запослење.
Шта све доноси нови концепт чувања деце, разговарамо са сертификованом наном у Немачкој и оснивачем компаније „Нана преко
дана“ Тањом Нинковић.
Када је настала „Нана преко дана“?
Како се родила идеја?
Радила сам као научник у Немачкој. Само три месеца након
рођења ћерке била сам принуђена да се вратим на посао, а дете да
упишем у јаслице. За мене је то био јако тежак период. Суочила сам
се са свим негативним странама тога да о тако малом детету брине
институција, али сам такође окусила све позитивне стране немачког
система „Tagesmutter” (дневна мама). „Дневне маме” су ме подсетиле
на не тако давна времена у Србији, када су малишане јасленог узраста, док родитељи раде, чувале баке, деке, нане, комшинице, заједно
са још неким дететом из породице или комшилука. Дечица су била у
топлом дому и лепо су се социјализовала. Поред тога, било их је троје,
четворо, а не као у институцији, где једна или две васпитачице чувају
велику групу деце. Заправо, овакав начин гајења деце најближи је
одрастању у великој породици и из искуства кажем да је најпогоднији за развој малишана. Управо се из свега овога родила идеја да
са још једном мамом, Мајом Угринић Николић, оснујем „Нану преко дана”, организацију која образује, запошљава и контролише нане
- жене које у својој кући брину о двоје до четворо деце старости до 3
године. По професији сам доктор медицинске биохемије, али сам и
квалификована нана по немачком систему. Трудим се свим силама
да своје организационе, менаџментске и људске вештине коначно реализујем, оно у шта свим срцем верујем.
Колико је нана-дадиља важна за
одрастање детета?
За децу је најбоље да расту у кућној атмосфери, али и да имају
три до четири другара сличног узраста, да се стално играју и уче једни од других. Због тога су нане-дадиље идеалне управо за узраст до
три године. Нана није само дадиља, она постаје део породице, неко ко
је константно ту у току прве три године, са ким остварујете близак однос и кога можете породично да посећујете и касније, када дете крене
у вртић. Психолошке студије су утврдиле да је ова врста емотивног
везивања од изузетног значаја за развој детета јасленог узраста, а да
честе промене васпитачица у јаслицама нису добре за децу.

Може ли нана да замени баку и деку?
Баке и деке су незаменљиве, али уколико их неко нема или живе
далеко, нане могу да буду идеално решење. Оне су допуна или замена за ту дивну љубав коју најмлађима пружају баке и деке. Моја кћерка живи далеко од мојих родитеља, тако да она своју нану у Немачкој
и њеног супруга заиста доживљава као баку и деку. Ја имам сјајно
искуство, које желим да пренесем овде у Србији.
Ко су нане? Кога запошљавате и колико је важно њихово
искуство у раду са децом?
Нане не морају нужно да буду васпитачице или медицинске сестре - васпитачи, с обзиром да често најбоље нане буду особе које
претходно нису стекле формално знање, већ имају богато лично искуство. Искуство у раду са децом је важно, али и жеља за учењем и
усавршавањем, а посебно су важне емоције. Мислим и верујем да су
најбоље нане оне које искрено воле да раде са децом и знају да слушају потребе малишана и одговоре на њих.
Од нане очекујемо да се максимално посвети сваком детету
понаособ. Нана треба да буде (са)осећајна, одговорна, сталожена и
пажљива, да уме да воли, али и да уме да оствари добру комуникацију са родитељима, да са њима осмишљава и договара оно што је за
дете најбоље, као и да мирно и конструктивно превазилази разлике
у мишљењима и решава могуће конфликте. Сарадња са родитељима
је од пресудне важности, јер наш циљ је да нана практично постане
придружени део породице, а не само особа која чува децу.
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Можете ли упоредити прилике у иностранству и код нас?
Може ли овакав посао да заживи у Србији?
У Немачкој, Француској, Аустрији и другим земљама Европске
уније овакав концепт кућних јаслица је званични део дечје заштите и
образовања, дотиран од локалних власти, нешто попут вртића у Србији. Закони у Србији за сада ову врсту бриге о деци не сврставају у
предшколско образовање, нити омогућавају било какве субвенције и
олакшице. Верујем да концепт увођења нана може успешно да реши
проблем са недовољним бројем места у вртићима, али с друге стране
и да омогући лакше запошљавање особа у старијим годинама, које
иначе тешко долазе до посла. Због свега овога, ми у „Нани преко дана“
се надамо да ћемо успети да у сарадњи са надлежним институцијама
променимо прописе, како би се можда омогућило субвенционисано
плаћање услуга нана. Тиме би овај вид бриге о деци био доступнији
већем броју родитеља, а наш посао би имао већу шансу да заживи и
опстане у Србији.

Ко су ваши клијенти, коме је потребна нана?
Тренутно бирамо најбоље нане и обучавамо их, тако да тек предстоји фаза упознавања са родитељима и њиховом децом. По првим
реакцијама и писмима која добијамо, већини родитеља се допада
идеја.
Дакле, будуће нане морају да прођу обуку?
Наравно. Нане обучавамо по немачком систему. Оне пролазе интензивну обуку од 160 часова о одрастању деце, сигурности у кући и
природи, посебну обуку о исхрани, здрављу и васпитању деце. Сваке
две године поново пролазе курс прве помоћи за бебе и децу, сваке
године имају санитарни преглед, а сваких пет година обуку о противпожарној заштити. Такође, проверава се да ли су осуђиване и какво је здравствено стање свих пунолетних чланова њихове породице.
Константно усавршавање је обавезно, а подразумеваће минимум 15
часова годишње. Својим запосленима нудимо добру обуку и могућност да у складу са бројем деце и искуством зарађују пристојну плату.
Каква је конкуренција на тржишту у овој области?
Наш концепт је веома специфичан и ово је нешто ново у Србији,
па верујем да за сада немамо праву, озбиљну конкуренцију.
Да ли сте остварили сарадњу са Националном службом за
запошљавање?
Да, и та сарадња нам је од велике користи. Национална служба
за запошљавање радила нам је селекцију кандидата, обавила разговоре са њима и добили смо велики број пријава врло квалитетних
кандидаткиња које испуњавају све предуслове да постану нане. Све
то нам много помаже у даљем избору најбољих нана за нашу децу.
Тањи и Маји честитамо на овом подухвату и храбрости за
увођење потпуно новог концепта у Србији и желимо им много среће
у раду!
Ј.Бајевић

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

Двоструко већа издвајања из буџета Града Новог Сада за предузетнице

ПОДРШКА ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ
Градска управа за привреду је 2016. године први пут одобрила субвенције за
самозапошљавање жена и тада је за ту намену издвојено пет милиона динара,
док је ове године издвојено дупло више средстава - десет милиона динара
Уговоре о међусобним правима и обавезама у реализацији одобрене субвенције
за самозапошљавање жена, 6. септембра
уручили су будућим предузетницама градоначелник Новог Сада Милош Вучевић
и члан Градског већа за привреду Милорад Радојевић. Бесповратну субвенцију у
распону од 150.000 до 280.000 динара, која
се додељује на основу јавног позива који
је расписан за жене са територије Града
Новог Сада у мају ове године, добило је 50
жена са евиденције Националне службе за
запошљавање.
Градска управа за привреду је 2016.
године први пут одобрила субвенције за
самозапошљавање жена и тада је за ту намену издвојено пет милиона динара, док је
ове године издвојено дупло више средстава - десет милиона динара.
„Приликом обележавања Међународног дана жена, обично кажемо да сваки
дан треба да буде 8. март за жене. Данашњи дан у Новом Саду би могао да буде
пример такве праксе и приступа. Потписали смо уговоре са педесет жена предузетница, чиме су оне добиле средства за почетак приватног бизниса. Важно је истаћи да се не ради о кредитима или позајмицама, већ да су у
питању бесповратна средства која Град даје суграђанкама за почетак посла. Сигуран сам да ће нам ове сјајне даме помоћи својим успешним
пословањем да пунимо буџет и да смањимо незапосленост, тиме што ће запошљавати наше суграђане. Надам се да ће их бити још више следеће године и да ће конкурисати код Градске управе за привреду за отварање нових радних места. Нови Сад је у августу 2017. имао 3.770 мање
незапослених у односу на исти месец 2016. године, од чега је 2.000 жена. То је конкретан резултат наше политике и онога за шта се као Град
залажемо“, рекао је градоначелник Милош Вучевић и истакао да су све жене добиле средства захваљујући свом умећу, квалитету апликације
и бизнис плана и пожелео им не само да се одрже на тржишту, већ и да нараве искорак и превазиђу и своје највише циљеве.
На јавни позив се пријавило 80 жена са евиденције незапослених Националне службе за запошљавање, а даме које су добиле субвенцију
имају обавезу да обављају делатност 12 месеци и да за то време редовно уплаћују порезе и доприносе. Међу регистрованим пословима су фризерски и козметички салони, адвокатске канцеларије, стоматолошке ординације, затим административне и производне делатности, трговинске
радње, а ту су и педијатар, преводилац, производња ТВ програма, архитекта, хостел, угоститељска радња, антикварница, играоница и др.
Директорка новосадске филијале Националне службе за запошљавање Татјана Видовић рекла је да је у 2017. години у Новом Саду
смањена незапосленост за 17,5%, као и да Град издваја највећа средства за мере запошљавања од свих локалних самоуправа.

Прилика за посао у перспективној компанији

„ЛОГО“ НУДИ НОВУ ШАНСУ
Крајем прошле недеље у Филијали за
град Београд НСЗ одржано је групно информисање кандидата заинтересованих за рад у
београдској компанији „Лого“ д.о.о. Ова компанија основана је 1990. године и већ 25 година у стопу прати најновије светске трендове у
области напредних технологија, ИКТ индустрије и креирања интегрисаних решења за
информационе системе најновије генерације.
За производни погон фибер оптик каблова у Борчи траже се радници, а једини услови
су добре моторичке способности руку, добар
вид, стрпљење и воља за учењем и радом.
Рад са овом врстом каблова је врло специфичан, јер је у питању стакло дебљине 10 микрона, а да би се савладале све фазе производног процеса потребно је више од годину
дана, истичу надлежни у компанији.
Производњу фибер оптик комуникационих преспојних каблова „Лого“ је започео још
2003. године, а то је и даље њихов примарни производни програм. Израда каблова се
одвија по технологији швајцарске фирме
Бесплатна публикација о запошљавању

HUBER+SUHNER, чији је „Лого“ и генерални
извозник за европско тржиште. Са компанијом „Бош сигурносни системи“ ова фирма
такође има ексклузивни уговор, а један од
највећих клијената са којим сарађују на домаћем тржишту је „Телеком Србија“.
Како би одговорили на захтеве купаца,
планирају да производњу организују у две
смене, због чега им треба већи број радника.
По речима послодавца, обезбеђени су добри
услови за рад. Сви радници су пријављени
на обавезно социјално осигурање, зараде се

редовно исплаћују, а радно време поштује.
Како је истакнуто, уколико буде прековременог рада, све се посебно плаћа.
Мирјана Анастасијевић, маркетинг менаџер у компанији „Лого“, објаснила је да ће у
наредних десетак дана заинтересовани кандидати бити позвани на детаљније упознавање
са производним циклусом, где ће уједно моћи
и да испробају поједине радне операције и тестирају своје моторичке способности.
„Кандидати који испуњавају услове и вољни су да раде могу врло брзо почети са послом.
Пробни рад траје 3 месеца, након чега ће се са
кандидатима који испуне све потребне услове потписати уговори о раду. Током трајања
пробног рада сви запослени имају плаћену
зараду и доприносе, у складу са законом. Ми
смо озбиљна фирма и улажемо у обуку људи
који ће постати део нашег тима. Стало нам је
да дођемо до квалитетног кадра, који ће умети
да одговори на потребе производње у складу
са свим прописаним стандардима“, рекла је
В.П.
Мирјана Анастасијевић.
13.09.2017. | Број 742 |
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Демографска кретања негативна, упитна и стручност расположивог кадра

ДА ЛИ ЋЕ СРБИЈА УВОЗИТИ РАДНУ СНАГУ
Недавна изјава председника Србије Александра Вучића да Србија већ мора да узима раднике из
иностранства, изазвала је неверицу код многих. Назапослени који годинама чекају позив за посао
на приче о увозу радне снаге одмахују главом. Послодавци и добар део стручне јавности, међутим,
сагласни су да ће то бити неминовност

И

ако је конкурс за запошљавање готово непрекидно отворен,
зрењанински „Шинвоз“ има сталан проблем да нађе одговарајуће раднике. Како за портал „еКапија“ каже Радомир
Миљуш, директор овог предузећа, недостају готови сви профили металске струке, а највише заваривачи. Овај кадар им је хитно
потребан и због реализације посла који су на осам година уговорили
са једном канадском компанијом, вредног 30 милиона евра.
„Треба нам 20 заваривача до краја године како бисмо завршили
још неке алате и од 2018. започели серијску производњу. Стигли смо
негде до половине и обучили њих 10 за сада, углавном младе људе“,
каже Миљуш и истиче да је заваривање као занат, иако тражен, готово ишчезао из школског система, те да се углавном спроводе интерне
обуке по фирмама, а да и онај кадар који се одшколује углавном одлази у иностранство, због бољих услова.
„Увоз радника је због тога сасвим известан, иако то није проблем
са којим се само Србија суочава. Један инопартнер нам је недавно
тражио да им пошаљемо 70 заваривача, али како немамо кадра ни за
своје потребе, било је немогуће. Због тога не искључујемо ни могућност да отворимо своју школу, будући да смо сертификовани за обуку
заваривача, мада још разматрамо такве опције“, истиче Миљуш.

ШТА СЕ ТРАЖИ?
Према подацима Националне службе за запошљавање, када су у
питању профили нижег нивоа образовања на тржишту су најтраженији оператери на ЦНЦ машинама, заваривачи, аутотроничари/мехатроничари, а затим књиговође, рачуновође, занимања у области неге
старих и здравствене неговатељице. Иако ових профила има на евиденцији незапослених, дешава се да лица одбијају понуђене послове,
најчешће због удаљености места рада или због неадекватних услова
рада.
По речима Срђана Андријанића, начелника Одељења за информисање у НСЗ, међу високообразовним профилима до посла
најбрже долазе инжењери информационих технологија, електротехнике и рачунарства, електронике, машинства и грађевине, што не изненађује ако се има у виду развој и потенцијал извоза ИТ индустрије.
Тражња је и за радиолозима, анестезиолозима, педијатрима, као и
стручњацима из финансија и банкарства.
Подсетимо, српском тржишту према већини показатеља недостаје око 15.000 ИТ стручњака, док велики део овог кадра ради за
иностране компаније. Како би надокнадила њихов мањак, држава је
кренула и у организовану преквалификацију за овај сектор, а за 2017.
је планирано да ова мера обухвати 1.000 људи. Обуку је у првом кру-
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гу прошло 100 кандидата, а у току су припреме и за други циклус
преквалификација.
Андријанић истиче податак да је за првих шест месеци ове године забележено 160.000 случајева запошљавања са евиденције НСЗ.
Социолози, политиколози, рударски техничари и нека друга занимања теже долазе до посла, па им се препоручује да размисле и о
алтернативним пословима који су слични, а које би ови људи можда
могли да раде, док ће се неки од њих определити и за самозапошљавање.
„У оквиру програма самозапошљавања ове године је сопствени посао започело 588 људи старијих од 50 година. Користећи своја
искуства, знања и вештине, решили су да се у свет рада отисну самостално. Такође, Национална служба за запошљавање увела је као
новину и додатну могућност за технолошке вишкове који крену самостално у обављање посла и остваре право на субвенцију за самозапошљавање - уколико покажу да су део своје отпремнине уложили у самозапошљавање, могу да добију додатна средства од 40.000 динара“,
истиче Срђан Андријанић.

НЕДОВОЉНА СТРУЧНОСТ
После 2040. године, Србији би према неким пројекцијама могло
да недостаје и 100.000 радника, а на мањак радне снаге на тржишту
додатно ће утицати и негативна демографска кретања.
„Мање људи, већи доходак по глави, независно од тога што укупан доходак не расте брзо или се чак смањује, нажалост, у природи
је привредног и друштвеног система у Србији“, каже у разговору за
„еКапију“ Владимир Глигоров, научни сарадник Бечког института
за међународна економска истраживања. Глигоров дели мишљење
оних који сматрају и да смо годинама гајили илузије како имамо изузетне стручњаке, врхунске кадрове и образовану радну снагу.
„У Србији су пар деценија углавном развијане производња и услуге претежно за домаће тржиште, услед чега је дошло чак до релативног губитка на квалификованости, како запослених тако и незапослених“, сматра Глигоров.
Како се привреда све више ослања на извоз, пре свега на тржиште Евопске уније, потребне су квалификације које то омогућавају
- предузећа би требало да изгледају сасвим другачије, а потребно је
и другачије управљање, као и конкурентније квалификације запослених. Са овим је сагласан и први човек „Шинвоза“. Након обука радника које спроводе, како каже, јавља се још један проблем на који им
указују и инопартнери - радници су спремни да изврше задатке који
се од њих траже, али немају никакво техничко знање, не знају да читају техничке цртеже и нису самостални у послу.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

„Да бисте изградили једног радника потребно је бар 3-4 године искуства, за инжењере и 10, посебно ако се има у виду напредак
технологије, рад са програмским језицима и новим машинама, што
захтева додатну обученост. Зато су и приче о узимању радника из
иностранства сасвим реалне“, наводи Радомир Миљуш.
Као одговор на кретања на тржишту, последњих година приметно је повећање захтева за образовањем које обезбеђује практична и
конкурентна знања, а такав тренд ће се и наставити.

СМАЊЕЊЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
Осим у школама и на факултетима, радна снага се за потребе
привреде у Србији обучава и кроз неформалне видове образовања.
У оквиру реализације мера активне политике запошљавања, Национална служба за запошљавање спроводи програме обука намењене
незапосленима ради подизања компетентности и конкурентности
на тржишту, као и послодавцима, у циљу обезбеђивања недостајуће
радне снаге.
По Јавном позиву за реализацију програма обуке на захтев
послодавца за 2017, у првој половини године програмом је обухваћено 185 лица, која су била укључена у 13 различитих обука, највише
из области машинства и обраде метала, текстилства и кожарства и
из области хемије, неметала и графичарства. У програм обука за тржиште рада укључено је 3.648 лица, и то у основну информатичку
обуку према ЕЦДЛ стандарду, обуке за немачки и енглески језик, за
геронтодомаћице, за кројење и шивење, вођење пословних књига и
неговање старих особа.

Према подацима РЗС из Анкете о радној снази за други квартал 2017. године, анкетна стопа незапослености износи 11,8% (за становништво узраста од 15 и више година), што представља смањење
за 2,8 процентних поена у односу на први квартал 2017. године, док је
у односу на други квартал 2016. године смањена за 3,4 процентна поена. Према истом извору (за становништво радног узраста старости
од 15 до 64 године) анкетна стопа незапослености за други квартал
2017. године износи 12,3 одсто. Ова вредност стопе незапослености
представља смањење за 2,9 процентних поена у односу на претходни
квартал и смањење за 3,6 одсто у односу на други квартал 2016. године, када је износила 15,9 одсто.
У саопштењу Републичког завода за статистику наводи се да је у
Србији забележен највећи број запослених (2.881.000) и најмањи број
незапослених (384.100) од 2014. године. На евиденцији НСЗ тренутно
је 638.000 незапослених, што је стварно најмањи број у дугом временском периоду иза нас.
Андријанић истиче да послодавци од запослених очекују да у
што краћем периоду и са што мање обуке преузму обавезе и одговорности које посао носи. Младим људима који су завршили школе или
факултете недостаје пракса. Национална служба за запошљавање
труди се да мерама попут стручне праксе и неким другим обукама
тај проблем превазиђе.
„Млади људи морају бити активни, поступни, веровати у себе,
видети своје добре, квалитетне стране, радити на њима, њих развијати и гледати да у области за коју су се професионално определили
прате шта је ново, као и да прате оно што се дешава на тржишту рада“,
напомиње Андријанић и додаје да је тржиште рада широко и да посла има.
Када су у питању сезонски послови, којих у овом периоду има
највише у угоститељству, туризму, грађевинарству и пољопривреди,
Бесплатна публикација о запошљавању

Актуелни програми запошљавања
До 30. новембра актуелан је програм обуке на захтев послодавца, намењен послодавцима који на евиденцији незапослених
не могу да нађу одговарајући кадар. Послодавци могу да се јаве
и аплицирају за средства како би се обука одвијала у њиховим
просторијама/погонима. Овакви програми могу обухватити до
480 часова, а НСЗ ће послодавцу помоћи у селекцији кандидата
и обезбедити до 90.000 динара по раднику који ће, када се обука
заврши, остати у радном односу.
Програм стицања практичних знања за неквалификоване и
стицање практичних знања за технолошке вишкове, предвиђа за
послодавце могућност да три месеца, односно када су вишкови у
питању шест месеци, добијају помоћ од стране НСЗ ако ангажују
лице са евиденције незапослених. Новина у односу на претходне
године је да за неквалификоване раднике, уколико послодавац
одлучи да их у току трајања прва три месеца рада на одређено
време прими на неодређено, програм може да се продужи још три
месеца. Такође, НСЗ даје подршку запосленом лицу у износу од
23.000 динара. Овај програм је још увек отворен.
За запошљавање теже запошљивих категорија у приватном сектору, послодавац може да оствари субвенцију, односно једнократан износ од 150.000 до 300.000 динара, у зависности од развијености подручја у коме се налази фирма. На овај начин подстиче
се запошљавање старијих од 50 година, технолошких вишкова и
неквалификованих радника, жртава породичног насиља и трговине људима, младих до 30 година у статусу деце без родитељског
старања и деце палих бораца.
Програми намењени подстицању запошљавања особа са инвалидитетом отворени су до краја године. Послодавац који запосли
особу са инвалидитетом са евиденције НСЗ може да остварује
субвенцију зараде у трајању од 12 месеци. Ту су и додатне могућности: ако је у питању особа са инвалидитетом која има други
степен процењене радне способности и којој је потребна подршка
на радном месту, послодавац може да ангажује радног асистента
или да узме средства за прилагођавање радног места у износу
од 400.000 динара. Средства се користе за прилагођавање радног места, било да је у питању прилаз, рукохвати, израда мокрог
чвора или куповина софтвера који је потребан ако се запошљава
слабовидо или глуво лице.
неке процене кажу да је више од 200.000 људи радно ангажовано на
овај начин, и то пре свега у „сивој зони“.
„Верујемо да ће нова решења које припрема Министарство за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања у будућности дати
добре резултате и да ће од следеће године и ти људи моћи да буду
пријављени на адекватан начин, како у радно-правном смислу, тако
и у погледу здравственог осигурања и евентуалних повреда на раду.
Верујемо да ће нека будућа законска решења, која већ постоје у неким земљама ЕУ, а односе се на привремене и повремене послове
или неке друге флексибилне облике рада, где послодавац и радник
договарају радно време током дана, ускоро бити донета и код нас“,
Весна Пауновић
закључује Андријанић.
13.09.2017. | Број 742 |
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Унапредите пословање свог предузећа кроз мере активне политике запошљавања

Н

ЗАЈЕДНО ДО ПОСЛОВНОГ ЦИЉА

ационална служба за запошљавање је модеран јавни сервис,
оријентисан ка пружању услуга у запошљавању, осмишљених да вам олакшају сналажење на променљивом тржишту
рада и обезбеде успех у креирању и вођењу кадровске политике вашег предузећа. Уз помоћ савремених начина посредовања у
запошљавању, брзо и лако ћете доћи до квалитетног стручног кадра.
Истовремено, пружа вам се прилика да коришћењем програма запошљавања значајно смањите трошкове, промовишете своју компанију
као друштвено одговорну и изградите добар пословни имиџ. Национална служба гарантује висок стандард услуга и обавезује се да ће
на ваше кадровске потребе одговорити у најкраћем року. Наше препоруке су: највећа понуда кадрова, стручност, искуство, доступност у
свим градовима Републике Србије.

циљ програма је стручно оспособљавање незапослених лица за самосталан рад у струци и полагање приправничког, односно стручног
испита, у складу са законом или општим актом ваше компаније.

Програм стицања практичних знања
Запослите лица без стручних квалификација
Програм стицања практичних знања омогућава вам да уз финансијску подршку НСЗ запослите лица без одговарајућих квалификација, која ће се радећи код вас оспособити за обављање конкретних
послова.

Бесплатно оглашавање
слободних радних места
Послодавцима нудимо могућност бесплатног оглашавања слободних послова на интернет сајту www.nsz.gov.rs, у недељној публикацији
„Послови“, као и на огласним таблама у организационим јединицама
Националне службе.

Интернет посредовање

Регистрација на порталу www.nsz.gov.rs омогућава вам унос
огласа и аутоматску селекцију кандидата према жељеним критеријумима. Искористите и додатне могућности: погледајте пријаве
кандидата и изаберите најбоље или сами претражите базу CV-a на
сајту Националне службе. На ваш захтев и у складу са истакнутим
условима, претражићемо интернет базу кандидата пријављених на
сајт НСЗ, контактирати их како бисмо утврдили да ли су мотивисани
за рад у вашој компанији и на вашу имејл адресу проследити радне
биографије најбољих.

Селекција за запошљавање

Потребни су вам квалитетни кадрови? Желите да прави људи
дођу на права места? Саветници за запошљавање у НСЗ евидентираће ваше потребе за кадровима и у складу са задатим критеријумима обавити прелиминарну селекцију кандидата са евиденције незапослених. Психолози у НСЗ обавиће психолошку процену кандидата,
кроз испитивање способности, особина личности и мотивације за рад
на одређеном радном месту, у складу са вашим потребама и прописаним условима за запошљавање. Потребно је да упутите захтев и
приложите опис послова, како би се програм и критеријуми психолошког испитивања ускладили са захтевима радног места и вашим
кадровским потребама.

Међурегионално посредовање
Подразумева поступак обезбеђивања кандидата са територије
Републике Србије, у случају када на подручју одређене филијале Националне службе нема лица траженог образовног профила. Покреће
се на захтев послодавца или на захтев тражиоца запослења.

Сајмови запошљавања
На истом месту, у истом дану: пријава, интервју, избор
Сајмови запошљавања су модеран и успешан облик повезивања
послодаваца и тражилаца посла. Нарочито су погодни уколико намеравате да запослите већи број радника. Учествујте на сајмовима
запошљавања - изаберите најбоље кандидате и промовишите своју
компанију.
Сајам запошљавања вам омогућава да: представите профил
своје компаније, могућности за запошљавање, понуду слободних
послова; информишете кандидате о условима рада, заради коју нудите, могућностима за напредовање и усавршавање; у непосредном
контакту са кандидатима преузмете њихове биографије, обавите
разговоре, интервјуе за посао или се на лицу места договорите о условима запошљавања.
Календар одржавања сајмова доступан је на сајту Националне
службе.

Програми приправништва и стручне праксе
Пружите прилику младима

Програми стручног оспособљавања омогућавају вам да уз финансијску подршку НСЗ ангажујете у својој компанији младе особе,
без радног искуства, са најмање средњим образовањем. Основни
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Обуке
Уводите или развијате нове пословне и производне процесе?
Проширујете тржиште и потребан вам је кадар спреман да одговори
на изазове модерног пословања?
Уколико на евиденцији НСЗ нема кандидата са знањима и
вештинама неопходним за рад на слободним пословима у вашем
предузећу, на ваш захтев и у складу са исказаним потребама организоваћемо обуку незапослених са евиденције НСЗ за обављање
послова на конкретном радном месту. Програм обуке подразумева
реализацију обуке у складу са стандардима нивоа обука Националне
службе и заснивање радног односа на неодређено време са лицима
која су са успехом завршила обуку и њихово задржавање најкраће 6
месеци од датума заснивања радног односа.
Током трајања програма НСЗ учествује у финансирању трошкова
обуке и полазницима исплаћује месечну новчану помоћ, трошкове
превоза и врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на
раду и професионалне болести, у складу са законом.

Јавни радови
Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених,
односно радно-социјалне интеграције особа са инвалидитетом на
тржишту рада, као и остваривања одређеног друштвеног интереса.
Спроводе се у области социјалних и хуманитарних делатности, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите
животне средине и природе, а могу трајати до 4 месеца. Јавни радови
се спроводе и у области културе, под условом да су на њиховој реализацији ангажоване искључиво особе са инвалидитетом.
У сарадњи са Националном службом обезбедићете потребну
структуру радника који ће бити ангажовани на реализацији јавног
рада. Финансијска средства за реализацију спровођења јавних радоНационална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

ВАЖНО НАМ ЈЕ ВАШЕ
МИШЉЕЊЕ!
Знамо колико је тешка потрага
за послом, а у Националној служби
за запошљавање добићете
комплетну подршку и помоћ
у тражењу запослења
Разговор са саветником основа је за даљи
пут у тражењу посла. Због тога је важно да
ваш однос буде отворен и искрен, разговори
јасни и усмерени на циљ - проналажење правог посла. Помоћи ћемо вам да на том путу
будете активни, односно да научите како да напишете добру радну биографију, да се на
прави начин представите послодавцу, а можда откријемо и неке таленте или пробудимо
у вама предузетнички дух. Усмерићемо вас и да стекнете нова знања и вештине да бисте
били конкурентни на тржишту рада.
Слушамо вас и трудимо се да вам помогнемо у тражењу посла. Овако су нас неки оценили,
а ваше похвале и примедбе смерница су нам за даљи рад.
ва користе се за: исплату накнаде за обављени посао лицима укљученим у јавне радове, накнаду трошкова доласка и одласка са рада
незапослених лица, накнаду трошкова спровођења јавних радова и у
случају потребе за организовањем обуке - накнаду трошкова обуке.

Менторинг програм и специјалистичке обуке
Како опстати на тржишту?
Незапосленима који су остварили право на субвенцију за самозапошљавање и постали предузетници, у првим годинама пословања
Национална служба за запошљавање пружа бесплатну стручну и саветодавну подршку, кроз:
• менторинг програм - унапређење пословања кроз дијагнозу
стања бизниса, акциони план за решавање проблема, консултантски
рад, стручне савете, информације и
• специјалистичку обуку за стицање посебних предузетничких
знања и вештина у области пословног планирања, правне регулативе, менаџмента, иновативности и нових технологија, пословне комуникације, електронског пословања, маркетинга и др.

Субвенције за запошљавање незапослених
лица из категорије теже запошљивих
Одобравају се послодавцима који припадају приватном сектору,
првенствено микро, малим и средњим предузећима која на новоотвореним радним местима планирају запошљавање незапослених
лица са евиденције Националне службе из категорије теже запошљивих. Субвенција се одобрава у једнократном износу, према степену
развијености јединице локалне самоуправе утврђеном у складу са
посебним прописом Владе РС и броју лица која ће бити запослена.

Помоћ у поступку решавања вишка запослених
Предузећа која се суочавају са вишком запослених могу искористити пакет услуга који обухвата: организовање састанка са синдикатима и руководством, организовање општег информативног састанка
са потенцијалним вишковима запослених, изјашњавање запослених
о мерама за које су заинтересовани, путем попуњавања упитника и
организовање индивидуалног саветовања за запослене који су заинтересовани за овај вид подршке.
Запослени се могу укључити у обуке: Клуб за тражење посла, Радионица за превладавање стреса услед губитка посла, Психолошка
подршка планирању каријере, Обука за развој предузетништва, Обука за активно тражење посла (АТП)

Ослобађање од плаћања доприноса по члану
45б Закона о доприносима за обавезно
социјално осигурање
Искористите олакшице при запошљавању
нових радника
Право на олакшицу код плаћања доприноса можете остварити
уколико запошљавате особе са инвалидитетом, чији је статус утврђен у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом. Послодавац који запосли особу
са инвалидитетом има право на ослобађање од плаћања доприноса
Бесплатна публикација о запошљавању

(100%) за обавезно социјално осигурање, на основицу, односно на терет средстава послодавца, у трајању од 3 године од дана заснивања
радног односа.

Подршка при запошљавању особа са инвалидитетом
Сваки послодавац који има најмање 20 запослених обавезан је да
у радном односу има одређени број особа са инвалидитетом.
Уколико имате:
• од 20 до 49 запослених - у обавези сте да у радном односу имате
једну особу са инвалидитетом,
• 50 и више запослених - у обавези сте да у радном односу имате
најмање две особе са инвалидитетом и на сваких наредних 50 запослених још по једну особу са инвалидитетом.
Новоосновани послодавци немају обавезу запошљавања у периоду од 24 месеца од дана оснивања.
Одељење за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом пружа информације о:
- могућностима и условима за запошљавање
- програмима финансијске подршке
- поступку процене радне способности за незапослена и запослена лица и утврђивању статуса особа са инвалидитетом.
Поред ангажовања незапослених особа са инвaлидитетом кроз
наведене програме, финансијску подршку Националне службе за запошљавање можете остварити и кроз програме намењене искључиво
особама са инвалидитетом, и то:
• Субвенција зараде за запошљавање особа са инвалидитетом без радног искуства
Исплата субвенције врши се на месечном нивоу, у трајању од 12
месеци, у висини до 75% укупних трошкова зараде са припадајућим
доприносима за обавезно социјално осигурање, али не више од износа минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду.
• Рефундација трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима
а) Рефундација трошкова за асистенцију на радном месту
Ако сте запослили особу са инвалидитетом која се запошљава под
посебним условима и потребна јој је стручна подршка при увођењу у
посао или за радно-социјалну интеграцију на радном месту, можете
остварити право на рефундацију трошкова. Програм траје најдуже 12
месеци и на месечном нивоу се рефундира исплаћена зарада радног
асистента, у складу са бројем сати пружене подршке, као и трошкови
припадајућих пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање.
б) Рефундација примерених трошкова прилагођавања радног места
Ако сте запослили особу са инвалидитетом која се запошљава
под посебним условима и потребно јој је прилагођавање радног места, можете остварити право на рефундацију примерених трошкова.
Финансијска средства се одобравају у једнократном износу, у висини
до 400.000 динара, а намењена су за техничко и технолошко опремање радног места (средства за рад, простор и опрема), у складу са
могућностима и потребама особе са инвалидитетом.
Све услуге Националне службе за запошљавање су
бесплатне. О свим наведеним програмима можете се информисати у најближој филијали, преко Позивног центра НСЗ,
тел. 0800/300-301 (08.00 - 16.00), као и на сајту Националне
службе - www.nsz.gov.rs.
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

Гундулићев венац 23-25
тел. 011/2929-100, 2929-000
Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

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

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Ужице

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500
Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Балканска 33
тел. 037/412-501
Млинска 16
тел. 016/202-411

Сомбор

Ниш

Крушевац
Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Јагодина

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

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

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

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

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

