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ТЕМА БРОЈА - У органској производњи је већа зарада у односу на
класичну, али има и више посла, као и више услова који морају да се
испуне. Органска производња је велика шанса за смањење незапослености
у Србији, јер пружа велике могућности, а и скоро свако има неко парче
земље у свом власништву од кога би могао почети
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ЗДРАВИ ИЗБОРИ
У Србији постоји велика потражња за органским производима, па
то може бити и одлична прилика за посао. Ова делатност доноси добру
зараду, ако се упореди са класичном производњом хране, међутим, има
много више посла, као и више услова који морају да се испуне да би један произвођач добио неопходне сертификате. Тражећи одговоре на сва
питања у вези са органском производњом у Србији, посетили смо компанију „Јовањица“, једног од највећих произвођача код нас. Између осталог,
сазнали смо да једна четворочлана породица може лепо да живи од 50
ари земље са органском производњом, уз помоћ стручњака, напоран рад
и прави циљ - Здрава земља - здрави људи.
Питање је колико данас млади размишљају о послу у области
пољопривреде, јер су међу млађим генерацијама углавном на цени неки
другачији послови. Ипак, када би се ова врста посла на прави начин и правовремено представила младим људима, можда би се повећао број оних
се опредељују за овакав живот и рад, посебно ако већ имају у породичном
власништву земљу или газдинство спремно да се преоријентише на органску производњу.
Са каквим проблемима се сусрећу млади током потраге за стабилним послом у Србији, какве мере предузима држава како би олакшала
транзицију и на који начин земље ЕУ помажу младима да се укључе у
тржиште рада, била је тема панел-дискусије „Млади у Србији - од школе
до посла“, која је одржана на Економском факултету у Београду - Повезивање теоријских и практичних знања.
О младима је било речи и на презентацији Националног модела
студентске праксе „Мој град - Мој избор - Моја каријера“, која је одржана
недавно у Клубу посланика у Београду, као део пројекта који су заједно
реализовали Министарство просвете, Привредна комора Србије и Стална конференција градова и општина, уз подршку Швајцарске агенције за
развој и сарадњу. Циљ овог пројекта је пружање могућности студентима
да практична знања стекну већ током студирања, усаврше своје пословне
вештине и предузетничке компетенције, што ће им омогућити да се након
школовања боље позиционирају на тржишту рада - Плаћена пракса за
студенте.
Национална служба за запошљавање бележи све боље резултате у
запошљавању особа са инвалидитетом и константно унапређује и усавршава програме који су намењени овој групи незапослених. У том погледу
посебно је значајно информисати послодавце какве све олакшице и погодности могу остварити уколико запосле особу са инвалидитетом, па у
овом броју томе посвећујемо посебну пажњу. Послодавац који свим кандидатима пружа једнаке могућности за радно ангажовање је друштвено
одговоран послодавац. Национална служба за запошљавање промовише
социјално одговорно пословање и подржава вас у одлуци да запослите
особе са инвалидитетом - Подршка послодавцима.
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Јавни радови

ШАНСА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Филијала НСЗ у Лозници са испоставама у Љубовији, Крупњу и Малом Зворнику
премашила је предвиђени план и програм за спровођење јавних радова за особе
са инвалидитетом. Тако су у овој години закључена 22 уговора за спровођење
јавних радова по којима је ангажовано 89 особа са инвалидитетом, а за ту намену
издвојено је 11,6 милиона динара

У

Лозници се ове године спроводи низ програма јавних радова,
а према речима Тијане Јосић, директорке локалне филијале
НСЗ, посебно су значајни радови намењени особама са инвалидитетом. Кроз ту меру активне политике запошљавања радно
су ангажоване особе из теже запошљивих група, што је значајно за
њихову интеграцију у друштво и осамостаљивање, али и за читаво
друштво. Рад у оквиру јавних радова прилагођен је могућностима
особа са инвалидитетом и пружају им прилику да се привикну на
радну средину и укључе у живот локалне заједнице.
„У Лозници су спроведени јавни радови у вези са одржавањем
и заштитом животне средине и природе, као и одржавањем инфраструктуре. Резултати се могу приметити на многобројним локацијама, укључујући и двориште обданишта ‚Чаролија‘, ПУ ‚Бамби‘. Наиме,
чланови Удружења особа са инвалидитетом ‚Лагатор‘ у сарадњи са ЈКП
‚Наш дом‘ и ЈП ‚Лозница развој‘ очистили су и офарбали ограду вртића
и уредили мобилијар у дворишту вртића“, каже Јосићева.
Она истиче да ови радови доприносе и развоју свести о важности
очувања животне средине и оплемењују простор. Тако је јавним радовима омогућено уређење СРЦ „Лагатор“, као и одржавање спомен-комплекса у Тршићу и Текеришу.
„Постоје и други видови јавних радова, па је тако у градској управи
сређена архивска грађа, а у Библиотеци Вуковог завичаја уређен књижевни фонд. Такође, Центар за социјални рад спроводи јавни рад под
називом ‚Радна активација и социјализација особа са инвалидитетом‘,
а удружење ‚Лагатор‘ јавни рад ‚Уметношћу и креативношћу до бољег
стандарда‘, истиче Јосићева.
Током прошле године Филијала Лозница НСЗ, са испоставама у
Љубовији, Крупњу и Малом Зворнику, премашила је предвиђени план
и програм за спровођење јавних радова особа са инвалидитетом. Према редовном јавном позиву за ову годину закључена су 22 уговора за
спровођење јавних радова по којима је ангажовано 89 особа са инвалидитетом, а за ту намену издвојено је 11,66 милиона динара.

Према Локалном акционом плану запошљавања у Лозници су закључена три уговора за девет лица са јавним предузећима „Лозница
развој“, „Топлана“ и Центар за социјални рад. Такође, према овом плану
у испостави у Крупњу склопљен је уговор са Удружењем особа са инвалидитетом „Зора“ за три особе.
„Јавни радови и све друге активности које су намењене особама
са инвалидитетом усмерене су ка њиховом оснаживању, како би се
што лакше укључили у свет рада. Пружајући им прилику да се радно ангажују омогућавамо им да унапреде своја искуства. На тај начин
побољшава се квалитет живота и равноправније се укључују у живот
локалне заједнице“, закључује Тијана Јосић, директорка филијале НСЗ
у Лозници.
Извор: Лозничке новости

Обуке у панчевачкој филијали НСЗ

НОВИМ ВЕШТИНАМА ДО ЗАПОСЛЕЊА

За полазнике су обезбеђени уџбеници, радни материјал и опрема, као и заштита
на раду. Предвиђено је и полагање завршног испита након обуке и додела
сертификата о стручној оспособљености
У панчевачкој филијали НСЗ тренутно су у току три обуке за тржиште рада које се реализују преко ИПА пројекта „ЕУ помоћ теже запошљивим групама“, и то за пекаре, посластичаре и помоћнике кувара. Обуке спроводи Summit Consulting Services d.o.o. у конзорцијуму
са компанијама Европска консалтинг група и BOLT International.
Обука за пекаре је стартовала првог дана септембра, обухватила је 7 лица и изводи се у
пекари „Љиља“ из Панчева. Према плану и програму трајаће приближно два месеца. У току
је и обука за посластичаре која се одвија у посластичарници „Раусављевић“ из Панчева, а
у њу је укључено 8 лица, док је обука за помоћнике кувара обухватила 7 лица и реализује
се у ресторану „Борнео“ у Панчеву. За све три обуке се сада спроводи други циклус, док је у
првом циклусу већ обучено 27 лица.
За полазнике су обезбеђени уџбеници, радни материјал и опрема, као и заштита на
раду. Предвиђено је и полагање завршног испита након обуке и додела сертификата о
стручној оспособљености. Услов за укључивање у обуку био је да су полазници пријављени
на евиденцију незапослених, а предност су имала лица без или са ниским квалификацијама, млађа од 30 година, дугорочно незапослена лица, као и припадници ромске националности.
Осим обука које су у току, већ су завршена два циклуса обуке за ECDL - European
Computer Driving Licence, обуке за геронтодомаћице и конфекционаре, које је похађало 70
лица, што значи да ће до краја текуће године око 120 лица у Панчеву укупно проћи циклус
обука преко ИПА пројекта.
Полазници су истакли да су задовољни организацијом обука и наставом коју похађају,
Ивана Мучибабић
као и да се надају већој шанси за проналажење посла.
Бесплатна публикација о запошљавању
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ТЕМА БРОЈА Органска производња хране

ЗДРАВА ЗЕМЉА - ЗДРАВИ ЉУДИ

У органској производњи је већа зарада у односу на класичну, али има и више посла,
као и више услова који морају да се испуне. Органска производња је велика шанса за
смањење незапослености у Србији, јер пружа велике могућности, а и скоро свако има
неко парче земље у свом власништву од кога би могао почети

П

роизводња квалитетне, здраве хране је основни циљ
пољопривреде, међутим, сви смо сведоци да се све више
користе синтетичка средства за заштиту биља, често и нестручно, што доводи до угрожавања здравља људи, живог света, али и читавог еко-система.
С друге стране, постоји органска производња, која се заснива управо на биолошкој равнотежи, чиме се чува склад у природи
и биолошка равнотежа. Органски производи се добијају из строго
контролисане производње, они су безбедни, нису прскани пестицидима, здравији су и имају већу нутритивну вредност. Истраживања
показују да органски гајено воће и поврће садржи значајно већи проценат калијума, гвожђа, калцијума и цинка, а да млеко од органски
храњених крава садржи 3 пута више омега 3 масних киселина од обичног млека. Због тога се увек наглашава важност употребе органски
гајених производа у исхрани деце.
Када се помене здрава храна многи с правом најпре помисле како
је могуће да је храна здрава уколико не расте на здравом земљишту.
Шта су предуслови за органско гајење биљака? Стручњаци кажу да
је земљиште сложен, жив систем и да посебно треба водити рачуна
о његовом здрављу. Па тако, да би земљиште добило сертификат за
производњу органске хране, најмање три године не сме да се третира
хемикалијама, и уз то мора да се посебно припреми за такву производњу, употребом биолошког ђубрива.
Све више пољопривредника одлучује се за бављење органском
производњом, што је свакако условила све већа тежња за очувањем
животне средине и здравља људи. Органска храна је здрава, безбедна
и врхунског квалитета. Искуства говоре да органски гајена храна
лепше мирише и бољег је укуса, а најважније је да има много више
нутритивних вредности од хране гајене на класичан начин.
Органски производ не садржи остатке тешких метала и пестицида, нити генетско модификоване организме, о којима толико бринемо последњих година. Такође, оваква храна нема вештачке адитиве,
конзервансе, емулгаторе, вештачке боје и појачиваче укуса. Све ово
би требало да буде разлог да се све више одлучујемо за куповину
управо оваквих здравих намирница. Препознајемо их по томе што
на амбалажи имају посебну ознаку „органски производ“, као и знак
или лого куће која је радила сертификацију код овлашћене организације и национални знак. У нашој земљи Министарство пољопривреде гарантује да је сваки производ који носи овај знак произведен по
принципима органске пољопривреде. Ознаке БИО, ЕКО или слично не
значе и не пружају гаранцију да је у питању сертификован органски
производ. Закон о органској производњи и Правилник о контроли и
сертификацији у органској производњи и методама органске произ-

Произвођачи органске хране у Србији не виде
једни друге као конкуренцију, већ као сараднике са
истим циљем - сертификација целе Србије
за органску производњу
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Једна четворочлана породица може лепо да живи
од 50 ари земље са органском производњом,
уз помоћ стручњака, напоран рад и прави циљ.
водње контролишу целокупну органску производњу у Србији, а имају
за циљ заштиту потрошача, заштиту пољопривредних произвођача
од нелојалне конкуренције и јачање сектора органске производње.

Као што су радили наши стари
Тражећи одговоре на сва питања у вези са органском производњом у Србији посетили смо компанију „Јовањица“, једног од
највећих произвођача код нас. Власник је Предраг Колувија, човек
који је годинама живео у Немачкој, а онда пожелео да се врати у свој
завичај и започне здраву производњу. Водила га је мисао да мораш
да чуваш земљу ако је волиш. Већ десет година успешно ради у Србији, велико имање под пластеницима се налази у Старој Пазови, а
познати су по производњи поврћа и јаја.
„Срећне коке које гајимо дају здрава јаја. Оне, такође, једу органску храну и имају посебан третман“, каже нам кроз осмех Небојша
Ђурђевић из „Јовањице“ и додаје да сви који једу храну купљену код
њих знају да су 100 одсто сигурни да је та храна здрава, без пестицида. И сам признаје да се на трпези његове породице углавном нађе
органска храна, која је бољег укуса и за коју је доказано да има више
витамина и минерала.

Дефинисана су четири основна принципа на којима се
базира развој органске производње:
- принцип здравља – односи се на земљиште, биљке, животиње,
људе и целу планету;
- принцип екологије – производња се базира на еколошким процесима и кружењу материје унутар агро-екосистема и сви који се
баве органском пољопривредом треба да имају свест о заштити
животне средине, укључујући станишта, климу, биодиверзитет,
ваздух и воду;
- принцип праведности – сви који су укључени у органску пољопривреду треба да обезбеде праведност за потрошаче, прерађиваче,
дистрибутере, трговце и произвођаче;
- принцип бриге – подразумева управљање производњом на обазрив и одговоран начин како би се заштитило здравље и добробит
садашњих и будућих генерација и окружења.

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

ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА У ЕУ
Органском производњом хране у Србији бави се око две хиљаде произвођача. Учешће ове производње у укупном земљишту од
око 15 хиљада хектара износи тек 0,44 одсто, али се стално повећавају површине намењене органској производњи. У Хрватској
је на пример у последњих пет година повећана производња на 76
хиљада хектара.
У Европској унији се за органску биљну производњу користи чак
6,2 одсто пољопривредног земљишта, односно око 11 милиона
хектара. Површине намењене органској производњи повећале
су се у протеклих пет година, као и број пољоприведника који се
баве органском биљном производњом. Половина органске производње у ЕУ регистрована је у Шпанији, Италији, Француској
и Немчакој, а када се узме у обзир укупно обрадиво земљиште
највећи удео у производњи имају Аустрија (20 одсто), Шведска (17
одсто) и Естонија (16 одсто).
Само у три државе ЕУ органска пољопривреда у укупном
земљишту заступљена је мање од 2 одсто, а то су Малта, Ирска
и Румунија.

„СЕРБИА ОРГАНИКА“ - НАЦИОНАЛНО УДРУЖЕЊЕ
ЗА РАЗВОЈ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Удружење је основано 2009. године на иницијативу Министарства пољопривреде, да би пружало подршку развоју и промоцији
органске производње у Србији. „Сербиа органика“ је стратешки
партнер државним и страним институцијама, а као важан партнер
ресорном министарству доставља мишљења и предлоге у вези са
законском регулативом, промовише органску производњу и учествује у обуци и информисању регистрованих пољопривредних газдинстава.
Удружење је члан међународних организација IFOAM (International
Federation of Organic Agriculture Movements), АВАЛОН (Фондација
за унапређење одрживог руралног развоја Централне и Источне
Европе) и ИСОФАР (Међународно друштво за истраживање у органској пољопривреди).
„Код нас још увек има доста предрасуда да ли је нешто заиста органског порекла. Врло је компликована процедура да се производи на
тај начин, од сертификације земљишта и контроле на сваких годину
дана, до провере воде и свих осталих услова да неко добије сертификат
и жиг да је производ органски. Такође, специфичност органске производње је да не може на једном хектару да се произведе 100 тона хране,
већ је јасно дефинисано колико килограма можете да избаците на тржиште. Тако се чува квалитет и здравствена безбедност, па купци знају
да је то што купе проверено органски производ“, објашњава Ђурђевић.
Занимљиво је на који начин се у органској производњи биљке
гаје, слично као што су то радили наши стари. Биљке се саде тако
да чувају једна другу, на пример кадифа и босиљак успешно чувају
поврће у близини од штеточина. Небојша нам прича да у пласте-

СТРОГА ПРАВИЛА ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
• Најмање 95% производа мора бити органско.
• Не може се користити више од 170кг азота/ха годишње
• У воћарству период конверзије је три године, у ратарству
и повртарству две године.
• Инспекција долази најмање једном годишње код једног
произвођача.
• ГМО није дозвољен ни у једном проценту код нас, док је у
земљама ЕУ дозвољено 0,9%.
• Сваки производ мора имати одређени знак, тачније
декларацију која представља доказ да је тај производ
органског порекла.
Бесплатна публикација о запошљавању

Све више пољопривредника одлучује се за
бављење органском производњом, што је
свакако условила све већа тежња за очувањем
животне средине и здравља људи
ницима „Јовањице“ биљке опрашују бумбари, а да им је од поврћа
најпознатији чери парадајз, за који тврди да је најбољи у Европи.
„Ми садимо различито поврће, још увек не извозимо због капацитета, па нам је тако домаће тржиште приоритет“, каже Небојша.

Шанса за посао
У Србији је велика потражња за органским производима и то
може да буде велика шанса за посао. У органској производњи је већа
зарада у односу на класичну, али има и више посла, као и више услова који морају да се испуне.
„Ко жели да почне да се бави органском производњом мора да
зна зашто то жели, новац не сме да буде приоритет, јер је корист и
духовно испуњење што радите нешто корисно за здравље земље, животиња и људи“, каже Ђурђевић.
Органска производња је велика шанса за смањење незапослености у Србији, јер пружа велике могућности, а и скоро свако има
неко парче земље у свом власништву од кога би могао почети. Наш
саговорник објашњава да једна четворочлана породица може лепо да
живи од 50 ари земље са органском производњом, уз помоћ стручњака, напоран рад и прави циљ.
„Можда изгледа да су ови производи скупи, али схватите на
крају да су јефтинији од лекова, јер су благотворни за наше здравље“,
каже Ђурђевић.
Произвођачи органске хране у Србији не виде једни друге као конкуренцију, већ као сараднике са истим циљем - сертификација целе
Србије за органску производњу. Управо схватајући важност оријентисања на овај, здрав вид производње, неке земље су се потпуно посветиле развоју органске пољопривреде, па је тако Данска поставила
циљ да до 2020. године целу производњу претвори у 100 одсто органску. Због тога држава даје подстицаје за претварање земљишта у органско, а грађане стимулише да купују баш те здраве производе. Када
је реч о Србији, у којој је органска производња заступљена још од двадесетих година прошлог века, и код нас се све више произвођача бави
овом производњом. Највише је заступљена ратарска органска производња, око 78%, воћарска 28, док се поврће гаји на свега 2% површине.
Стручњаци у „Јовањици“ стално посећују сајмове у иностранству,
где се много тога новог може чутти и научити. Циљ им је да испуне жеље купаца, па су тако, поред пласирања производа у великим
маркетима, одлучили да се приближе купцима и отворили неколико радњи на пијацама у Београду. Недавно су почели да производе и
прво органско пиво код нас, направљено од киное.
„Овај вид производње је будућност у пољопривреди, а та будућност нам је везана за прошлост, када се у Србији све гајило на здрав и
природан начин“, закључује Небојша Ђурђевић из „Јовањице“.
Јелена Бајевић
11.10.2017. | Број 746 |

5

За успешније и брже запошљавање младих у Србији

ПОВЕЗИВАЊЕ ТЕОРИЈСКИХ
И ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА
Према подацима Међународне организације рада, млади у Србији који имају високо
образовање налазе посао у року од годину дана по изласку са факултета, док млади
са нижим образовањем чекају и до 4 године на запослење. Свака пета млада особа је
преквалификована, а чак 60 одсто има зараду испод просека

С

а каквим проблемима се сусрећу млади током потраге за стабилним послом
у Србији, какве мере предузима држава како би олакшала транзицију и
на који начин земље ЕУ помажу младима
да се укључе у тржиште рада, била је тема
панел-дискусије „Млади у Србији – од школе
до посла“, која је одржана на Економском факултету у Београду. Говорило се и о ефектима
дуалног образовања на положај младих на
тржишту рада, а све у оквиру презентације
трећег броја онлајн платформе МОНС-а (Мониторинг социјалне ситуације у Србији), који
се бави управо овом темом.
„Када говоримо о запошљавању младих по завршетку школовања намећу се два
важна питања - да ли млада особа може да
нађе посао и какав је квалитет послова које
налазе. За бољу ситуацију младих на тржишту рада држава новац треба да улаже
у програме и мере активне политике запошљавања који су ефикасни и дају најбоље
резултате“, истакла је Лара Лебедински,
уредница МОНС-а.
Она објашњава да су млади велики потенцијал једне земље и да управо пут од
школе до посла одређује њихову будућност.
Тако истраживања показују да млада особа
која је дуже незапослена касније има мања
примања и теже долази до посла.
Према подацима Међународне организације рада из 2015. године, млади у Србији
који имају високо образовање налазе посао у
року од годину дана по изласку са факултета,
док млади са нижим образовањем чекају и
до 4 године на запослење. Велики број њих
има више квалификације од оних које су потребне за посао, односно свака пета млада
особа је преквалификована, а чак 60 одсто
има зараду испод просека. Подаци говоре
да је чак 50 одсто младих на неформалним
радним местима, не само у сивој економији
већ као непријављени у легалној компанији
или пријављени без права на одмор или боловање. Чак 70 одсто младих у Србији ради
више од 40 сати недељно.
Да проблем запошљавања младих није
само проблем Србије већ и неких земаља ЕУ,
потврђује Карол Полак, програм менаџер
Делегације ЕУ у Србији. Ситуација са којом
се сусрећу млади људи на тржишту рада постала је једна од кључних тема и у Европској
унији, посебно после економске кризе 2008.
године. Тада су они означени као једна од
групација коју је највише погодила економска криза. Млади дуго траже посао, прихватају послове за које су преквалификовани,
прихватају да раде за нижу плату, али и да
потпишу мање сигурне уговоре.
Када је реч о квалитету посла, велика је
разлика у земљама на западу и југу Европе,
па тако много лошије послове налазе млади
Шпанци и Италијани. Подаци говоре да се у
ЕУ млади у просеку запошљавају у року од
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Подаци НСЗ
Кроз бројне програме додатних обука, стицања практичних знања и вештина, програме
самозапошљавања, Национална служба за запошљавање даје допринос да се повећа запошљивост младих.
Према последњим подацима Националне службе за запошљавање, од почетка године до
краја септембра евидентирано је 73.035 случајева запошљавања младих до 30 година
са евиденције, што је у односу на 2016. годину мање за 3,8 одсто. У септембру ове године
регистровано је 9.013 случајева запошљавања младих са евиденције НСЗ, што је у односу
на исти месец прошле године смањење од 13,3%.

пола године по завршетку школе, али тај период варира од земље до земље, па је тако
време тражења посла знатно дуже у медитеранским земљама или неким земљама југоисточне Европе.
„Државе треба да обезбеде младима квалитетну понуду послова, континуирано, добро
образовање и стицање адекватног искуства у
пракси. Програм EU YOUTH GARANTEE, који

се спроводи већ четири године, даје добре резултате, па је тако у Европи чак 1,5 милиона
младих нашло посао, а 700 хиљада је прошло
различите едукације“, каже Карол. Као добре
примере наводи програме „Караван запошљавања“ и „Клуб за тражење посла“, који се
успешно спроводе у Србији.
Габријела Грујић, помоћница министра за стратешко планирање Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, истакла је важност унапређења предузетничког
образовања, односно повезивања привреде и
образовања.
„Желимо да кроз теоријску и практичну
наставу оспособимо висококомпетентне кадрове, који би могли да одговоре потребама
развоја светске привреде базиране на иновативности и креативности. Компаније које
нуде праксу морају да буду савремене и да
прате технолошки развој да би и учење било
квалитетно“, истиче Габријела Грујић.
Она објашњава да је 166 радних профила у средњем стручном образовању укинуто јер нису пружали адекватно образовање
младима како би нашли посао, а ове године
је креирано 19 нових профила у складу са потребама тржишта рада и укључени су најугледнији привредници и компаније.
Закључак је да су квалитетно повезивање теоријских и практичних знања, добри
програми активне политике запошљавања
и пракса у успешним, модерним компанијама, допринели стицању бољих компетенција
младих, па тако и лакшем запошљавању.
Јелена Бајевић

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

Применом Националног модела студентских пракси до знања и посла

ПЛАЋЕНА ПРАКСА ЗА СТУДЕНТЕ

Док су раније студенти чекали да им факултет понуди праксу или су сами морали
да потраже место за стицање стручних знања, програм Националног модела
студентских пракси нуди могућност обуке у компанијама и јавним предузећима.
Идеја је да то буде плаћено учење, а да трошкове кроз рад плаћају саме компаније

П

резентација Националног модела студентске праксе „Мој град - Мој избор Моја каријера“, одржана је 3. септембра
у Клубу посланика у8 Београду, као
део пројекта који су заједно реализовали Министарство просвете, Привредна комора Србије
и Стална конференција градова и општина, уз
подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу. Циљ овог пројекта је пружање могућности студентима да практична знања стекну
већ током студирања, усаврше своје пословне
вештине и предузетничке компетенције, што
ће им омогућити да се након школовања боље
позиционирају на тржишту рада.
Док су раније студенти чекали да им факултет понуди праксу или сами потраже место за стицање стручних знања, програм Националног модела студентских пракси нуди
могућност обуке у компанијама и јавним
предузећима. Идеја је да то буде плаћено
учење, а да трошкове кроз рад плаћају саме
компаније.
Колико је важно ослободити младе било
каквих трошкова обуке, истакао је председник Савета за запошљавање града Београда
Драгомир Петронијевић.
„Град то већ ради са Београдским универзитетом, али сарађујемо и са приватним
факултетима и компанијама. Циљ је да будемо мост између младих људи који желе нова
знања и искуства и приватних компанија.
Наравно, све наше секретаријате, предузећа
и градске општине стављамо на располагање младима, јер са знањима и вештинама
које стекну сутра ће моћи још боље да воде

велике системе, као што је град Београд, чија
је функција да буде добар сервис суграђана,
а ко ће то боље радити него млади људи који
се школују“, рекао је Петронијевић.
Проблем представља и што се млади након завршене праксе не задржавају на радним местима у Градској управи и градским
предузећима. Решење у вези са тим нуди
градски менаџер, Горан Весић.
„Град Београд ће заједно са Београдским
универзитетом иницирати код надлежних да
се направи изузетак у запошљавању тих студената, с обзиром на забрану запошљавања у
јавном сектору, јер је наша администрација све
старија, али и због одласка квалитетних кадрова у приватне компаније“, наглашава Весић.
Одржавање округлих столова планирано
је и у Нишу, Новом Саду, Крагујевцу и Новом
Пазару, као важним универзитетским цен-

Мање незапослених
међу младима

Према подацима Завода за статистику, незапосленост младих у Србији је око
20%, што представља побољшање у односу на претходни период. Према мишљењу представника Владе Републике Србије Вукашина Гроздића, то је и даље
велики проценат у поређењу са Европском унијом, где се систем дуалног образовања увелико примењује.
трима у Србији. Програм „Мој град - Мој избор
- Моја каријера“ ће бити презентован током
целе академске године, док је пуна примена
најављена за 1. октобар 2018. године.
Александра Поповић

Припрема средњошколаца за савремено тржиште рада

ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ ЗА 21. ВЕК

Предавање „Како до посла у 21. веку” за наставнике београдских школа
Предавање аутора књиге „Како до посла у 21. веку + 444 савета за успешну каријеру“, Драгана Варагића, одржано је 3. октобра у „Com
Trade“ школи на Новом Београду. Циљ предавања био је да се директори, педагози и наставници београдских средњих школа упуте у могућности запошљавања средњошколаца у Србији.
Говорило се о ситуацији на тржишту рада, који су послови будућности и колики је значај стицања практичних знања током школовања. У
оквиру предавања одржана је и панел диксусија „Модерно образовање данас“, где су запослени у средњошколским установама разговарали о
могућим решењима за наш систем образовања и шта је неопходно да се уради да средњошколци у Србији буду спремни за данашње тржиште
рада по завршетку школовања.
Једна од учесница панела, Соња Јовановић, указала је на програме праксе прилагођене средњошколцима, који се спроводе у великим
компанијама, што ће им помоћи да лакше дођу до посла који желе. Како је било речи и о различитим системима образовања у развијеним
земљама, попут Финске, Сингапура, Јапана, истакнута је потреба да се иде у корак са временом, јер данас школујемо децу која ће на тржишту
рада бити најмање до 2070. године.
Најмлађи панелиста и стипендиста Рачунарског факултета, Немања Гранић, дао је своје виђење ових проблема, будући да је донедавно
и сам био средњошколац.
„Факултети и средње школе дају ширину, али свако је сам одговоран за своју будућност. Ако ми сами нисмо проактивни, нико то неће бити
уместо нас. Због тога се стално трудим да подстакнем своје вршњаке на усавршавање и праксе“, каже Немања.
Према речима Драгана Варагића, планирано је да се до краја школске године посете све средње школе у Београду и ученици упуте у
литературу која им може бити драгоцена приликом тражења посла.
Подсећамо, последњих годину и по дана други тираж књиге „Како до посла у 21. веку + 444 савета за успешну каријеру“ дели се у средњим
школама у Србији захваљујући подршци невладине организације за подстицање предузетништва „Живојин Мишић“. У склопу те акције организују се и мотивациона предавања на тему савремених проблема едукације и доласка до посла. Школе које су заинтересоване за предавање
за своје ученике могу да се јаве на мејл: info@zivojinmisic.rs.
Сања Петровски
Бесплатна публикација о запошљавању
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Форум напредних технологија

ПОТЕНЦИЈАЛИ ГРАДА НИША
Трећи Форум напредних технологија одржаће се од 17. до 19. октобра у Официрском дому у
Нишу, најављено је на конференцији за новинаре одржаној у холу Градске куће у Нишу

Ф

орум напредних технологија – „Потенцијали града Ниша“ представља почетак
реализације идеје мапирања Ниша као центра напредних технологија. Идеја
организатора форума је да окупи све активне стејкхолдере на пољу напредних
технологија у области привреде, науке и образовања и да Ниш, као центар који
располаже врхунским капацитетима на пољу електронике, машинства и информационо-комуникационих технологија, представи надлежним министарствима, истраживачко-развојним институцијама, донаторској и дипломатској заједници.
„Успешно реализован 1. Форум напредних технологија донео је Нишу 2015. године
посебно признање ‚Дискоболос 2015‘ за организацију стручног скупа, као и престижно
признање Тop Serbian Brands за најбољу презентацију општине. Након 2. Форума напредних технологија 2016. године реализован је и један од најважнијих закључака скупа, а то је изградња Научно-технолошког парка у Нишу. Верујемо да ћемо организацијом
овогодишње манифестације сви заједно начинити корак напред ка развоју нашег града,
региона и земље у целини“, истакао је градоначелник Ниша Дарко Булатовић, који је
уједно и позвао све заинтересоване да буду подршка граду на путу позиционирања у области напредних технологија.
Медијима се обратио и помоћник градоначелника за науку и напредне технологије проф. Горан Ђорђевић.
„Генерални циљ Форума је презентација привредних, научно-образовних, институционалних и кадровских потенцијала града Ниша,
региона и Србије у области напредних технологија. 3. Форум напредних технологија се организује паралелно са 13. Међународном научном
конференцијом ТЕЛСИКС 2017, али и Нишким саветовањем економиста Србије. Ту су и сајам запошљавања, као и сајам професионалне оријентације”, истакао је Ђорђевић, који је и председник Радног тима Форума.
„Један од главних ресурса, можда и најбитнији у нашем граду, јесу људски ресурси. Људи су ти који стварају идеје и спроводе их у дело“,
истакао је Бобан Матић, директор нишке филијале Националне службе за запошљавање и позвао све заинтересоване на сајмове запошљавања и професионалне оријентације, који ће се одржати трећег дана Форума, 19. октобра.
Медијима су се обратили и директор Регионалне привредне коморе Александар Миличевић, декан Електронског факултета проф.
Драган Јанковић, Горан Младеновић у име NiCAT-а, проф. Бобан Стојановић у име организационог тима Нишког саветовања економиста
Србије и проф. Братислав Миловановић из тима конференције ТЕЛСИКС 2017.
Организатори Трећег Форума напредних технологија су Град Ниш - Канцеларија за локални економски развој и пројекте и партнери:
Привредна комора Србије - Регионална привредна комора Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа, Електронски факултет Универзитета у Нишу, Национална служба за запошљавање - Филијала Ниш и Нишки кластер напредних технологија - NiCAT. Генерални партнер
је Телеком Србија.
Детаљније информације о Форуму НТ могу се наћи на сајту форума: www.forumnt.rs.

Сајам запошљавања у Бачкој Тополи

ПОНУЂЕНО ПРЕКО 350 РАДНИХ МЕСТА
Сајам запошљавања у Бачкој Тополи, у организацији Филијале Суботица НСЗ, одржан је
29. септембра, у Дому културе. На сајму су 22 послодавца исказала потребу за преко
350 радника различитог образовања и квалификација
Тражени су трговци, агенти осигурања, агенти у директном маркетингу, професионални војници и економисти. У области машинства и обраде метала тражени су топионичари, ливци, оштрачи, бравари, заваривачи, металостругари, машински техничари, техничари на одржавању
машина, техничари квалитета, дипломирани инжењери машинства. Такође, истакнута је и понуда посла за раднике у производњи пластике,
гуме, корпица за трговине, меса, одеће и обуће.
„Сајмови запошљавања, као једна од мера активне политике НСЗ, показали су се као најбољи начин за најбрже проналажење радне снаге, како на
основу увида у расположиву радну снагу, тако и када послодавци планирају нека нова запошљавања за наредни период“, рекао је директор Филијале Суботица НСЗ Душан Торбица и додао да се ефекти
сајмова сумирају у наредних 6 месеци. Током проСтатистика
шле године на овај начин запослено је око 230 особа.
„За тржиште рада Севернобачког округа каСа евиденције незапослених Филијале Суботица у периоду од 1. јануара до 31. августа
рактеристична је миграција становништва преове године регистровано је 4.170 случајева запошљавања. Са евиденције незапослених
ма земљама ЕУ, без обзира на пол, образовање,
са подручја општине Бачка Топола у истом периоду регистровано је 947 случајева зазанимање, године старости, националност. Као
пошљавања, од којих 41,5% чине жене, 28,7% запослених су млади до 30 година, док је
последица тога почиње да се осећа и недостатак
учешће старијих од 50 година 32,3%; лица са средњом стручном спремом имају учешће
радне снаге у региону“, истакао је Торбица.
50,1%, лица без квалификација и нискоквалификовани 39,2%, док лица са вишом школом
Сајам запошљавања је посетио и председник
и факултетом учествују у запошљавању са 10,8%; учешће дугорочно незапослених међу
СО Бачка Топола Саша Срдић и том приликом назапосленим лицима је 43,7%.
гласио да је приоритет локалне самоуправе отваНа подручју општине Бачка Топола на крају августа евидентирана су 2.133 незапослена
рање нових радних места, односно стварање услова
лица, што представља смањење за 19,1% у односу на исти месец претходне године. Од
и амбијента у којима би послодавци запошљавали.
овог броја 1.112 или 52,1% чине жене, учешће младих до 30 година је 19,9%, а старијих
„У овој години у буџету смо предвидели око
7 милиона динара за самозапошљавање, стручод 50 година 36,7%; учешће лица са средњом стручном спремом (III - V степен) је 44,2%,
ну праксу и јавне радове. Конкурисали смо и код
лица без квалификација и нискоквалификованих (I и II степен) износи 48,8%, док је са
републичке Владе, преко НСЗ, за јавне радове за
вишим и високим образовањем (VI - VIII степен) 7,0%; учешће дугорочно незапослених на
запошљавање теже запошљивих категорија“, реевиденицији незапослених лица је 69,7%.
као је Срдић.
Елвира Сечи Ердманн
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Информисање и повезивање
послодаваца и незапослених
Повећање прилика за запошљавање
сезонских радника
На основу успостављене сарадње Националне службе за запошљавање са
Националном алијансом за локални економски развој (НАЛЕД) и Немачком
организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ), заказано је одржавање инфо
дана у оквиру пројекта „Повећање прилика за запошљавање сезонских радника“, који ће се током октобра и новембра 2017. године одржати у већем броју
градова у Републици Србији.
Инфо дани су намењени како послодавцима који запошљавају/радно ангажују
раднике за обављање сезонских послова у области пољопривреде, производње и прераде хране, тако и тражиоцима запослења који се запошљавају/
радно ангажују на наведеним пословима.
Први инфо дан (састанак) у оквиру наведеног пројекта одржаће се у Крушевцу,
10. октобра у 12 часова, у просторијама зграде Градске управе у Крушевцу.
Састанак се организује у циљу: информисања о правима и обавезама, у складу са законским одредбама; успешног повезивања послодаваца и лица која
траже запослење; информисања о условима за пријављивање на евиденцију
Националне службе за запошљавање; посебно мотивисања жена, као економски и социјално угрожене категорије, ради запошљавања/радног ангажовања
на сезонским пословима.
Национална служба за запошљавање позива све заинтересоване послодавце који планирају да запосле/радно ангажују раднике за обављање сезонских послова у области пољопривредe, производње и прераде хране, као и
лица која траже запослење/радно ангажовање на сезонским пословима у овој
области, да узму учешће на заказаном скупу.
Наредни инфо дани, са истом темом,
одржаће се и у следећим градовима:
• Шабац 12.10.
• Књажевац 18.10.
• Ужице 17.10.
• Зрењанин 19.10.
• Ивањица 20.10.
• Лесковац 24.10.
• Бујановац 23.10.
• Смедерево 27.10.
• Ваљево 30.10.
• Топола 31.10.
• Суботица 2.11.
• Бачка Паланка 3.11.
• Петровац на Млави 8.11.
• Београд 9.11.2017.
Детаљније информације о овим састанцима моћи ће да се добију од
саветника за запошљавање Националне службе за запошљавање у
наведеним местима.

Први утисак је најважнији, будите испред свих

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42 и 129 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 општине Инђија за 2017. годину и Споразума о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2017. годину број 2000-101-4/2017 од 10.05.2017. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ОПШТИНА ИНЂИЈА
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
У 2017. ГОДИНИ
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на
евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала Сремска Митровица - Испостава Инђија (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену
обуку за започињање сопственог посла.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од
180.000 динара, односно 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова
запослених или 220.000 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.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези
је да обавља регистровану делатност нa територији општине Инђија и измирује
обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12
месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.
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 динара,
односно 220.000 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
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 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 динара у складу са расположивим финансијским средствима.
Средства додељена по основу субвенције за самозапошљавање су de minimis
државна помоћ.
Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено лице
може да оствари под условом да је:
- пријављено на евиденцију незапослених Националне службе, Филијала Сремска Митровица - Испостава Инђија,
- 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.
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о
избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту
Националне службе - www.nsz.gov.rs и сајту Општине Инђија: www.indjija.net.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и
степену развијености општина у Републици Србији могу се добити у Филијали
Сремска Митровица, путем телефона: 022/638-828 и 022/638-834, у Општини
Инђија, Агенцији за економски развој општине Инђија, телефон: 022/556-060
или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту www.indjija.net.
Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту Националне
службе за запошљавање: www.nsz.gov.rs и сајту Општине Инђија:
www.indjija.net, а последњи рок за подношење захтева са бизнис
планом је 15.10.2017. године.

Бесплатна публикација о запошљавању
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У ОВОМ БРОЈУ

731

СЛОБОДНО РАДНО
МЕСТО
Администрација и управа
Трговина и услуге
Медицина
Индустрија и грађевинарство
Пољопривреда
Ветерина
Наука и образовање

11
14
18
23
25
26
26

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.
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Администрација и управа

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
Београд

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ, на основу члана 54 и члана 55 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 79/05,
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07,
116/08, 104/09 и 99/14), члана 17 став 1, члана 18
став 2, члана 19 став 1 и 2, члана 20 ст. 1 и 2 и члана
21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса
за попуњавање радних места у државним органима
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 41/07 и
109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 1128738/2017 од 29. септембра 2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У ГЕНЕРАЛНОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ВЛАДЕ
I Орган у коме се радна места попуњавају: Генерални секретаријат Владе, Београд, Немањина 11.
II Радна места која се попуњавају:

1) Радно место за подршку пословима
привреде и финансија
у Служби Одбора за привреду и
финансије, у Сектору за припрему и
обраду седница Владе и радних тела
Владе, у звању млађи саветник
1 извршилац

Опис послова: Учествује у прикупљању и припреми материјала за седницу Одбора; учствује у обради материјала за седницу Одбора; усклађује ставове министарстава и посебних организација пре
разматрања предлога материјала на седници Одбора;
учествује у припреми извештаја и закључака за Владу;
учествује у координацији са министарствима и посебним организацијама у погледу реализације закључака
Одбора, а ради обезбеђења припреме материјала за
Владу сагласно закључцима Одбора; учествује у координацији са министарствима и посебним организацијама у циљу припреме пречишћених текстова аката
донетих на седници Владе и учествовање у припреми
пречишћених текстова; учествује у изради Записника
Владе из делокруга Одбора; прикупља информације
од органа државне управе и других органа и тела из
делокруга рада Одбора, прати и обрађује материјале
за потребе Одбора; обавља и друге послове по налогу
секретара Одбора.
Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из области друштвено-хуманистичких
наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет
година радног стажа у државним органима; положен
државни стручни испит; познавање страног језика;
познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које
се проверавају у изборном постуку: познавање
страног језика провераваће се увидом у приложени
сертификат или други доказ; познавање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару;
познавање Закона о државним службеницима, Уредбе
о Генералном секретаријату Владе и Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе, провераваће се усмено; вештина комуникације и мотивација за
рад провераваће се усмено.
Бесплатна публикација о запошљавању

Радно место за послове припреме
обрачуна зарада, других накнада и
ликвидатуре

у Групи за финансијске послове, у
Одељењу за финансијско-материјалне
послове, у звању референт
1 извршилац
Опис послова: припрема и контролише документацију за обрачун плата и других накнада за запослене у
Генералном секретаријату, кабинетима председника и
потпредседника Владе, лица ангажованих на привременим и повременим пословима и контролише и прати рефундације; обавља контирање документације
за исплату и врши усаглашавање реализованих обавеза и одобрених месечних квота за плате; израђује
годишње пореске пријаве за запослене и стара се о
чувању документације за плате у складу са законом;
врши пријем и контролу тачности и исправности
рачуноводствене документације, израђује захтеве за
креирање са контирањем, евидентира и прати рокове
за измирење обавеза; врши обрачун уговора о делу,
ауторских уговора, обрачуна службених путовања
у земљи и иностранству и обрачун пореза и доприноса и других обавеза; попуњава пореске пријаве и
припрема израду годишњих пореских пријава; води
аналитичку евиденцију и усклађује податке са књиговодственом евиденцијом; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Групе.
Услови за рад на радном месту: средња стручна
спрема општег или економског смера и најмање две
године радног искуства у струци; положен државни
стручни испит; познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине
које се проверавају у изборном постуку: познавање рада на рачунару провераваће се практичним
радом на рачунару; познавање Закона о државним
службеницима, Закона о платама државних службеника и намештеника и Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе, провераваће се усмено;
вештина комуникације и мотивација за рад провераваће се усмено.
III Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време.
IV Место рада: Београд, Немањина 11.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА
V Адреса на коју се подносе пријаве: Генерални
секретаријат Владе, Београд, Немањина 11, са назнаком „За јавни конкурс и називом радног места за које
се конкурише”.
VI Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Наташа Симић, контакт телефон
011/361-77-45.
VII Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.
VIII Рок за подношење пријава je осам дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања
у периодичном издању огласа „Послови“ Националне
службе за запошљавање.
IX Докази који се прилажу: потписана пријава
са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству уз коју треба назначити радно место за које
се конкурише; копирана или очитана лична карта;
изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам
прибавити податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција или ће то орган учинити уместо
њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад

у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде,
решења и други акти којима се доказује на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство) и оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог
доказа о познавању страног језика (за радно место за
која се као услов тражи познавање страног језика).
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре
1. марта 2017. године у основним судовима, односно
општинским управама.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење
о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 18/16) прописано је, између осталог, да
у поступку који се покреће по захтеву странке орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим
ако странка изричито изјави да ће те податке сама
прибавити. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или
да ће то кандидат учинити сам. Наведене изјаве је
могуће преузети на сајту Генералног секретаријата
Владе на веб-адреси http://www.gensek.gov.rs.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита
примају се на рад под условом да тај испит положе
до окончања пробног рада. Кандидати са положеним
правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
X Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места провера стручне оспособљености, знања и вештина, обавиће се почев од
7. новембра 2017. године, у просторијама Генералног секретаријата Владе, у Београду, Немањина 11
и у просторијама Службе за управљање кадровима,
Булевар Михаила Пупина 2, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефонским путем и путем
телеграма на адресе и бројеве телефона које су навели у својим пријавама.
НАПОМЕНА: Кандидати који конкуришу на оба радна места подносе појединачне пријаве за свако радно
место на које конкуришу у којима наводе уз коју од
пријава су приложили тражене доказе.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази
у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног
органа (јавног бележника, у општини или суду), као и
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неблаговремене, неразумљиве, недопуштене, непотпуне или нејасне пријаве биће одбачене закључком
Конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на веб-страници Генералног секретаријата Владе: www.gs.gov.rs, на
веб-страници Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs, на веб-страници (порталу) е-Управе, на
огласној табли, интернет презентацији и периодичном
издању огласа „Послови“ Националне службе за запошљавање.
* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у
овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВНИ СУД
Београд

На основу одредби чланова 47, 48, 54 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник
РС”, 79/05, 81/05 - испр., 64/07, 67/07 - испр., 116/08,
104/09 и 99/14), одредбе члана 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање
радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07.. 109/09), закључка Комисије за
давање сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51
број 112-8049/2017 од 29.10.2017. године, а у складу
са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управном суду Су I-9 1/16 од
22.01.2016. године и Правилником о измени и допуни Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управном суду Су I-9 3/16 од
19.05.2016. године, председник Управног суда оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
У УПРАВНОМ СУДУ
I Орган у коме се радно место попуњава: Управни суд, Београд, Немањина 9
II Радно место које се попуњава:

Судијски помоћник - судијски сарадник,
у звању саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне науке - на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
- дипломирани правник, или на специјалистичким
студијама на факултету, положен правосудни испит,
познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о уређењу судова („Службени гласник РС” бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011,
78/2011, 101/2011, 101/2013, 40/2015, 106/2015,
13/2016, 108/2016), Закона о судијама („Службени
гласник РС” бр. 116/2008, 58/2009 (Одлука Уставног
суда), 104/2009, 101/2010, 8/2012 (Одлука Уставног
суда), 121/2012, 124/2012 (Одлука Уставног суда),
101/2013, 111/2014 (Одлука Уставног суда), 117/2014,
40/2015, 63/2015 (Одлука Уставног суда), 106/2015,
63/2016 (Одлука Уставног суда), 47/2017), Закона о државним службеницима („Службени гласник
РС” бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007,
116/2008, 104/2009, 99/2014), Закона о управним споровима („Службени гласник РС” бр. 111/2009) и Закона о општем управном поступку („Службени гласник
РС” бр. 18/2016) - непосредно, кроз разговор са кандидатима; вештина комуникације - непосредно, кроз
разговор са кандидатима.
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III Општи услови за рад: држављанство Републике
Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику
конкурса раније није престајао радни однос у државним органима због теже повреде радне дужности из
радног односа и да учесник конкурса није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
IV Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава за радно место судијски помоћник судијски сарадник потписана својеручно, са контакт
адресом и бројем телефона; биографија са наводима
о досадашњем радном искуству; Образац 1 - изјава
у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо
њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена
фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решење и други акти из којих се може утврдити на
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком
периоду је стечено радно искуство у струци); оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном
правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне
дужности из радног односа, издата од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у
радном односу; оригинал уверење да кандидат није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци
(издато од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије, не старије од 6 месеци); други
докази о стеченим знањима и вештинама.
Одредбом чланова 9 и 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16), прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће
те податке прибавити сама.
Документ о чињеницама по којима се води
службена евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о
положеном правосудном испиту и уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци.
Управни суд ће прибавити доказе о чињеницама о
којима се води службена евиденција, изузев уколико
наведене доказе кандидат сам достави уз пријаву, а
у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног
поступка.

одичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Пријаве се шаљу на адресу: Управни суд,
Београд, Немањина 9, са назнаком “Пријава за јавни
конкурс”.
Датум оглашавања: 11.10.2017. године. Датум
истека рока за пријављивање:19.10.2017.
године.
VI Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, а чије
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и
потпуне и уз које су приложени сви потребни докази,
провера оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се почев од 08.11.2017. године
у Београду, у просторијама Седишта Управног суда,
адреса Немањина 9, о чему ће учесници конкурса
бити обавештени путем контакт телефона које наведу
у својим пријавама или на други погодан начин.
VII Лице задужено за давање информација о
конкурсу: Соња Стошић и Татјана Вучетић, 011/3604735.
Напомене: Кандидат заснива радни однос на
неодређено време, место рада је Одељење Управног
суда у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 6. Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне,
неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене закључком Конкурсне комисије.
Државни службеник који се пријављује на конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању
или премештају на радно место у органу у коме ради
или решење да је нераспоређен. Изборни поступак ће
бити спроведен без дискриминације по основу расе,
боје коже, пола, вере, националности, етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на
квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у
овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.
Овај оглас објављује се на: интерент презентацији Управног суда, интернет презентацији
Службе за управљање кадровима, на порталу
е-Управе, на огласној табли суда, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образaц
1) којом се опредељује за једну од две могућности,
да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Образац 1 можете преузети на следећој
интернeт адреси: http://www.up.sud.rs/uploads/
ads/1507038100~~obrazac%201.pdf. Попуњену изјаву
је неопходно доставити уз напред наведене доказе.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у
грaдовима и општинама у којимa нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени
у основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао).
Сви докази прилажу се на српском језику, односно
уколико су на страном језику морају бити преведени
на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је
стечена у иностранству мора бити нострификована.
V Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за
подношење пријаве на конкурс је 8 дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања у пери-

Посао се не чека, посао се тражи
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ПРВО ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У БЕОГРАДУ
Булевар Зорана Ђинђића 104

На основу члана 34 Закона о јавном тужилаштву
(„Службени гласник РС” број 116/2008, 104/2009,
101/2010, 78/2011, 101/2011, 38/2012 (Одлука
Уставног суда), 121/2012, 101/2013, 111/2014
(Одлука Уставног суда), 117/2014, 106/2015,
63/2016 (Одлука Уставног суда) и на основу члана 54 и 55 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС” број 79/2005, 81/2005,
83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009,
99/2014), члана 17 став 3, члана 18.став 1, члана
19, 20, 21 и 22. Уредбе о спровођењу интерног и
јавног конкурса за попуњавање радних места у
државним органима („Службени гласник РС”, бр.
41/07 и 109/09), Правилника о попуњавању извршилачких радних места у јавним тужилаштвима
(Сл. гласник РС, бр. 43) и Закључка Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-5822/2017 од 27. јуна
2017. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У ПРВОМ ОСНОВНОМ ЈАВНОМ
ТУЖИЛАШТВУ У БЕОГРАДУ
I Орган у коме се радно место попуњава: Прво
основно јавно тужилаштво у Београду, Београд,
Булевар Зорана Ђинђића 104
II Радна места која се попуњавају:

1) Радно место тужилачки помоћник тужилачки сарадник у звању саветник
1 извршилац на неодређено време

Опис послова радног места: помаже јавном
тужиоцу и заменику јавног тужиоца у раду у предметима мање сложености, прати судску праксу,
израђује нацрте једноставнијих поднесака, узима
на записник кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, врши под надзором и по упутствима
јавног тужиоца, односно заменика јавног тужиоца послове мање сложености предвиђене законом и другим прописима.
Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету и положен правосудни испит.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку:
• познавање Закона о јавном тужилаштву (“Службени гласник РС”, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010,
78/2011, 101/2011, 38/2012 (Одлука Уставног суда),
121/2012, 101/2013, 111/2014 (Одлука Уставног
суда), 117/2014, 106/2015, 63/2016 (Одлука Уставног
суда)), Кривичног законика (“Службени гласник РС”,
бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009,
121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016), Законика о кривичном поступку (“Службени гласник РС”,
бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013,
55/2014) - непосредно кроз разговор са кандидатима;
• вештина комуникације - непосредно кроз разговор са кандидатима.

2) Радно место шеф доставне и
техничке службе, у звању референт
1 извршилачко радно место на
неодређено време

Опис послова радног места: руководи и одговоран је за правилан, ефикасан и ажуран рад
доставне службе (експедитори поште, курири и
Бесплатна публикација о запошљавању

достављачи, возачи), води одговарајуће књиге,
евидентира утрошак поштанских марака, води све
врсте евиденција за доставну службу, обавља и
друге послове по налогу секретара тужилаштва.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана оглашавања јавног
конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Услови за рад на радном месту: средња
стручна спрема природног или техничког смера
у трајању од четири године, најмање три године
радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару

VIII Докази који се прилажу уз пријаву за
конкурс:
- потписана пријава на конкурс са назнаком радног места на које кандидат конкурише;
- лична и радна биографија;
- оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству;
- уверење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци);
- уверење да није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци (не старије од 6 месеци);
- потврда да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа (само они кандидати
који су радили у државном органу);
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема;
- оригинал или oверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други
акти из којих се види на којим пословима и са
којом стручном спремом је стечено радно искуство);
- само за радно место под редним бројем 1 - оверена фотокопија уверења о положеном правосудном испиту;
- за радно место под редним бројем 2 и 3 - оверена фотокопија уверења о положеном државном
стручном испиту.

Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку:
• вештине комуникације - непосредно кроз разговор са кандидатима;
• знање из области канцеларијског пословања,
познавање Правилника о управи у јавним тужилаштвима (руковање предметима, начин вођења
евиденције, организација рада у јавном тужилаштву), права и дужности државних службеника, одговорност државних службеника - непосредно кроз разговор са кандидатима;
• познавање рада на рачунару - писаним тестом.

3) Радно место техничар за ИТ подршку
у звању референт
1 извршилац на неодређено време

Опис послова радног места: инсталира и одржава систем и комуникациони софтвер, рачунарске мреже, штампаче и другу периферну опрему,
инсталира и одржава активну и пасивну комуникациону опрему, администрира ЛАН Тужилаштву,
пружа основно упознавање корисника са начином
рада помоћу рачунара и прикључење на интернет, прати вирусне програме на интернету и примењује антивирусне заштите, води евиденцију
информатичке, телекомуникационе опреме и осталих основних средстава у Тужилаштву, води рачуна о њиховој исправности, евидентира потребе
за поправкама као и потребе за набавком истих,
израђује пратећу документацију, помаже у спровођењу статистичких послова и обавља и друге
послове по налогу секретара тужилаштва.
Услови за рад на радном месту: средња
стручна спрема природног или техничког смера
у трајању од четири године, најмање две године радног искуства у струци, познавање рада
на рачунару, положен државни стручни испит и
познавање енглеског језика, средњи ниво.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку:
• вештине комуникације - непосредно кроз разговор са кандидатима;
• знање из области канцеларијског пословања,
познавање Правилника о управи у јавним тужилаштвима (руковање предметима, начин вођења
евиденције, организација рада у јавном тужилаштву), права и дужности државних службеника, одговорност државних службеника - непосредно кроз разговор са кандидатима;
• познавање рада на рачунару - писаним тестом;
• познавање енглеског језика - писаним тестом.
III Место рада за сва радна места: Прво основно јавно тужилаштво у Београду, Београд, Булевар
Зорана Ђинђића 104.
IV Адреса на коју се подносе пријаве за сва
радна места: Прво основно јавно тужилаштво у
Београду, 11172 Београд, Булевар Зорана Ђинђића
104, са назнаком: „За јавни конкурс”.
V Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Секретар тужилаштва Владимир Севић, телефон 011/635-4441.
VI Општи услови за рад на радним местима:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о
распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као
поверени посао). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре 1.
марта 2017. године у основним судовима, односно
општинским управама.
IX Трајање радног односа: За сва наведена
радна места радни однос се заснива на неодређено време.
X Изборни поступак: Кандидати за радно место
тужилачког помоћника чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за рад
на оглашеном радном месту, конкурсна комисија
ће накнадно обавестити, писаним путем на адресе
које су навели у својим пријавама, телефоном или
имејлом о времену и месту обављања разговора,
ради провере стручне оспособљености, знања и
вештина.
Кандидате за радно место техничар за ИТ подршку и радно место шефа доставне и техничке службе, чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и
који испуњавају услове за оглашено радно место,
конкурсна комисија ће накнадно обавестити,
писаним путем на адресе које су навели у својим
пријавама, телефоном или имејлом о времену и
месту писмене провере познавања рада на рачунару, односно енглеског језика.
Кандидате који успешно заврше писмену проверу
познавања рада на рачунару, односно енглеског језика, конкурсна комисија ће на начин описан у претходном ставу обавестити о времену и
месту разговора, ради провере других стручних
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оспособљености, знања и вештина, наведених у
тексту огласа о јавном конкурсу.
НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају
радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад под
условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање, на
интернет презентацији Службе за управљање
кадровима и на порталу е-Управе и на интернет
презентацији и огласној табли Првог основног
јавног тужилаштва у Београду.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и
на особе женског пола.

КИКИНДА
СРПСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
„СТЕВАН СРЕМАЦ“
24400 Сента, Стевана Сремца 4

Управник установе

на одређено време од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има стечено високо
образовање: академске студије - основне (240 ЕСПБ),
мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године; организационе способности; пет година радног искуства у
струци; држављанство Републике Србије; да против
њега није покренут кривични поступак за дело које га
чини недостојним за обављање дужности управника;
да правноснажном судском одлуком није осуђен за
кривично дело које га чини недостојним за обављање
дужности управника установе.
ОСТАЛО: Приликом пријаве на конкурс кандидат
треба да достави: предлог Програма рада и развоја
установе за период од четири године, оверену копију
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми,
потврду од послодавца, уверење да није правноснажно осуђиван; уверење, не старије од шест месеци,
да се против кандидата не води истрага и да против
њега није подигнута оптужница за кривична дела која
се гоне по службеној дужности, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених. Пријаве са документима доставити лично или
послати на адресу установе, са назнаком „За конкурс
за избор и именовање управника”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране.

ДЕЧИЈИ ФОНД УЈЕДИЊЕНИХ
НАЦИЈА - УНИЦЕФ

Београд, Светозара Марковића 58
Лице за контакт: Весна Савић Ђукић
е-mail: mivanovic@unicef.org

Уговарач за пружање подршке
обезбеђивању редовних донатора
рад ван радног односа (привремени и
повремени послови)
за рад у Београду и Новом Саду
20 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно искуство:
небитно. Трајање конкурса: до попуне радног места.
Опис посла: уговарачи, представници Клуба пријатеља Уницефа су особе које омогућавају и посредно
реализују прибављање средстава за реализацију Уницефових програма. Од њих се очекује да буду присутни на Уницефовим штандовима и локацијама које су
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договорене од стране Уницефа, да прилазе људима,
презентују Уницефов рад и да пруже уверљив разлог
да потпишу донаторску приступницу (укључујући и
трајни налог). Заинтересовани кандидати могу своје
радне биографије да доставе на горенаведени имејл.

НОВИ СА Д
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА “ТОДОР ДУКИН”
21220 Бечеј, Новосадска 104

Оглас објављен у публикацији “Послови”
04.10.2017. (број 745), поништава се у целости.

ПОЖ АРЕВАЦ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша 127
тел. 012/250-301

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике
Србије, да је стекао високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године и одговарајући академски,
односно стручни назив утврђен у области правних,
економских, психолошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив
дипломирани социјални радник и да има најмање пет
година радног искуства у струци. Кандидат треба да
достави следећу документацију: кратку биографију,
диплому, програм рада за мандатнии период, доказ
о радном стажу, уверење да није осуђиван, да се против њега не води кривични поступак, односно да није
поднет захтев за спровођење истраге или одређених
истражних радњи, да није подигнута оптужница (не
старије од 6 месеци) или оптужни предлог за кривична дела за која се гоњење предузима по службеној
дужности (не старије од 6 месеци). Пријава на конкурс са документацијом којом се доказује испуњавање услова за заснивање радног односа подноси се
на горенаведену адресу, у року од 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве
слати на горенаведену адресу - Управном одбору.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша 127

Оглас објављен на сајту Националне службе за запошљавање, 13.09.2017. године,
поништава се у целости.

са биографијом и наводима о досадашњем радном
искуству; оргинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству; оргинал или оверену фококопију
извода из матичне књиге рођених, доказ о радном
искуству (оверена фотокопија радне књижице или
Образац М1), уверење да кандидат није осуђиван;
уверење да се против кандидата не води кривични
поступак, односно да није поднет захтев за спровођење истраге или одређених истражних радњи,
да није подигнута оптужница или оптужни предлог
за кривична дела за која се гони по службеној дужности. Кандидат за директора Центра за социјални
рад Општине Стара Пазова уз прописану документацију подноси Програм рада за мандатни период
на који се избор врши. Рок за подношење пријава на
конкурс је 15 дана и почиње тећи наредног дана од
дана оглашавања јавног конкурса у листу „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене понуде се неће узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу, Центар за социјални рад
Општине Стара Пазова, 22300 Стара Пазова, Ћирила
и Методија 18, са назнаком „За јавни конкурс за именовање дирекотора”. Овај јавни конкурс објављује се
на интернет презентацији Центра за социјални рад
Општине Стара Пазова, на огласној табли Центра
за социјални рад Општине Стара Пазова и у листу
„Послови”. Све додатне информације могу се добити
на тел. 022/311-930.

Трговина и услуге
„ДАЛАМБЕР“ ДОО
ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАЊЕ КЊИГА
21000 Нови Сад, Благоја Паровића 1/35
тел. 060/517-2022

Комерцијалиста на терену - аквизитер
за рад у Сомбору, на одређено време,
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; возачка
дозвола Б категорије. Слање пријава за на и-мејл:
milelovcevic@gmail.com. Рок за пријаву је до попуне.

ФАБРИКА БОЈА И ЛАКОВА
„HEMPRO-COLOR“ DOO

22240 Шид, Ђуре Јакшића 31
тел. 022/712-322
e-mail: zeljko.nikolic@hempo-color.com

Теренски комерцијалиста

на одређено време 30 дана, са
могућношћу продужења

22300 Стара Пазова, Ћирила и Методија 18
тел. 022/311-930

УСЛОВИ: средња стручна спрема у било ком занимању, возачка дозвола Б категорије, основни ниво
рада на рачунару, радно искуство најмање годину
дана, плата по договору. Пробни рад 1 месец. Заинтересовани могу да се јаве на тел. 022/712-322. Пријаве са личном и радном биографијом слати поштом
на наведену адресу или на и-мејл адресу послодавца. Рок за пријављивање на оглас је 30 дана од дана
објављивања.

Директор

САМОСТАЛНА КРОЈАЧКА РАДЊА „НБ“

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора Центра за социјални рад
општине Стара Пазова може бити именовано лице
које је држављанин Републике Србије, стекло високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четрири
године и одговарајући академски, односно стручни
назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких
наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник и најмање пет година радног искуства у
струци. Мандат директора Центра за социајални рад
Општине Стара Пазова је у трајању од 4 године. Кандидати достављају: пријаву, својеручно потписану

11080 Земун, Цара Душана 212
тел. 063/8126-263

Шивач

3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, 3 месеца радног искуства на траженим пословима. Кандидати се
могу пријавити лично на горенаведену адресу, од
понедељка до петка, од 09.00 до 15.00 часова или
путем телефона 063/8126-263. Конкурс је отворен до
01.11.2017.

www.nsz.gov.rs

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

Трговина и услуге

„ДЕМЕТРА РБ“ ДОО

11070 Нови Београд, Зарија Вујошевића 80
тел. 011/311-27-98

Ауто-механичар

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 2 године, возачка дозвола Б категорије. Пријаве слати на e-mail: office@
demetrarb.com, у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

„ЈАВОР МХМ“ ДОО
Кушићи
32250 Ивањица

Кувар
УСЛОВИ: 2 године радног искуства на истим или сличним пословима. Пријаве слати на e-mail: javorkusici@
gmail.com. Додатне информације на 063/571-749.

„ИДИ У ПЕРШУН“ ДОО

11000 Београд, Немањина 5
тел. 065/249-5009
e-mail: jelena.dzodic1973@gmail.com

Продавац

на одређено време
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме и најмање
6 месеци радног искуства у трговини, пожељно је
искуство на пословима у пекари, припреми брзе хране, припреми сокова и у раду са воћем и поврћем.
Кандидати пријаве могу да пошаљу на и-мејл адресу
или да се јаве на телефон послодавца. Конкурс траје
30 дана.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН „КАЋАНСКИ“

11000 Београд, Булевар краља Александра 82
тел. 064/3394-313

Мушко-женски фризер
на одређено време

УСЛОВИ: најмање једна година радног искуства, без
обзира на занимање и стручну спрему. Кандидати
могу да јаве на телефон послодавца. Конкурс траје
30 дана.

КРОЈАЧКА РАДИОНИЦА
„ДАША“

11000 Београд, Страхињића Бана 62
тел. 063/63-1164
e-mail: danijela.dasha@gmail.com

ROYAL EXPRESS DOO

на одређено време
2 извршиоца

Курир

УСЛОВИ: III степен стручне спреме угоститељске
струке, конобар; радно искуство најмање 6 месеци;
потребно знање енглеског језика - средњи ниво; флексибилност; спремност за тимски рад; добра комуникација на српском и енглеском језику.

на одређено време
30 извршилаца
Опис послова: транспорт, преузимање и испорука
пошиљке, комуникација са клијентима.
УСЛОВИ: Било које занимање и стручна спрема; без
обзира на радно искуство; основно знање рада на
рачунару; возачка дозвола Б категорије; добро познавање града.
Услови послодавца: европски стандарди услова на
раду; стимулације у раду са изграђеним бонус шемама; рад у динамичном окружењу уз могућност напредовања.

Диспечер

на одређено време
10 извршилаца
Опис послова: организовање преузимања/испоруке
пошиљака на свом терену; вршење расподеле позивница куририма; информисање, организовање и решавање проблема курира на терену; вршење задуживања/раздуживања курира у магацину и вредносном
делу магацина; иницирање набавке потребне опреме
и средстава за рад курира; сарадња са свим центрима у смислу размене информација о неиспорученим,
залуталим или изгубљеним пошиљкама; сарадња са
осталим одељењима у оквиру логистике као и осталим
секторима у складу са пословима за које је задужен.
УСЛОВИ: одлично познавање рада у Ms Office пакету;
савесност, одговорност и прецизност у раду; способност за рад под притиском; оријентисаност на детаље
и одговорност; брзо реаговање и оријентација за
решавање проблема; возачка дозвола Б категорије;
било које занимање и стручна спрема; без обзира на
радно искуство.
Услови послодавца: европски стандарди услова на
раду; стимулације у раду са изграђеним бонус шемама; рад у динамичном окружењу уз могућност напредовања.

Магационер

на одређено време
30 извршилаца
Опис послова: манипулација пошиљкама у магацину,
пријем и отпремање робе из магацина.

на одређено време
2 извршиоца

Кројач - шивач

УСЛОВИ: било које занимање и стручна спрема; без
обзира на радно искуство; основно знање рада на рачунару; пожељна лиценца за рад на виљушкару; пожељно поседовање возачке дозволе минимум Б категорије;
одговорна, организована и систематична особа.

УСЛОВИ: најмање 6 месеци радног искуства, без
обзира на занимање и стручну спрему. Кандидати
могу своје пријаве да пошаљу на и-мејл адресу или да
се јаве путем телефона. Конкурс траје 30 дана.

Услови послодавца: европски стандарди услова на
раду; стимулација у раду са изграђеним бонус шемама; рад у динамичном окружењу уз могућност напредовања; рад у сменама, ноћни рад.

АГЕНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛИЦА
И ОБЈЕКАТА
„BATA SECURITY“

ОСТАЛО: Кандидати могу послати свој CV на мејл:
posao@royalexpress.rs. На разговор ће бити позвани
кандидати који задовољавају наведене услове. Конкурс је отворен до 31.12.2017. године.

35000 Јагодина, Краља Петра Првог 3/47
тел. 061/645-8137

Извршилац приватног обезбеђења
на одређено време до 12 месеци
за рад у Великој Плани
4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на
занимање, лиценца за вршење послова приватног
обезбеђења, рад у сменама, ноћни рад. Пријаве слати на и-мејл адресу: officebata035@gmail.com или се
јавити на тел. 061/6458-137.
Бесплатна публикација о запошљавању

Конобар

11000 Београд, Кумодрашка 240
тел. 011/7100-100

ХОТЕЛ „СРБИЈА“ АД
ОГРАНАК ГАРНИ ХОТЕЛ „СРБИЈА“
11000 Београд, Бранкова 13-15

Менаџер хотела

на одређено време
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, радно искуство
2 године у струци; виши ниво знања енглеског језика; пожељно знање још једног светског језика; добро
познавања рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије.

Кувар - специјалиста за пасте и бургере
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме угоститељске
струке - кувар; радно искуство 2 године на пословима
кувара; пожељно знање енглеског језика.
ОСТАЛО: Кандидати пријаве са биографијом могу
слати на мејл: posao@hotelsrbija.com до 15.10.2017.
године. На разговор ће бити позвани кандидати који
буду у ужем избору.

ГОЈКО ШЕКУЛАРАЦ ПР
„ПЕРА ЖДЕРА 1“

11000 Београд, Војводе Степе 56
тел. 066/372-587

Помоћни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: I, II степен стручне спреме; роштиљ и
послови припреме хране; пожељно радно искуство.
Кандидати могу да се јаве на телефон 066/372-857.
Конкурс је отворен до попуне радног места.

МИЛЕТИЋ ЉИЉАНА
„ЏОНСОН“ ДОО

Београд, Булевар деспота Стефана 204 г
e-mail: drmikavica@gmail.com

Инструктор вожње Б категорије
УСЛОВИ: V степен стучне спреме, инструктор вожње;
возачка дозвола Б категорије и лиценца инструктора
вожње; радно искуство 12 месеци. Слање пријава за
посао на и-мејл адресу drmikavica@gmail.com или на
телефон 064/8760-067.

AQUA INTERMA INŽENJERING DOO
Београд, Булевар ослобођења 337ц
тел/факс: 011/2681-776

Уколико желите да будете део успешног тима Aqua
Interma Инжењеринга, пружа вам се могућност да то
и постанете на радном месту:

Референт увоза и извоза
Опис посла: квалитетна, професионална сарадња и
комуникација са ино-добављачима и купцима, шпедитерским кућама и банкама; ажурна евиденција свих
увоза и извоза и усаглашавање са другим службама у
оквиру организације; праћење царинских и девизних
прописа (свих прописа везаних за спољнотрговинско
пословање); комуникација са екстерним партнерима
ради утовара робе и организовања транспорта; обрада примљених података о испоруци, тарифирање
робе, израда превода, спецификација и других пратећих докумената неопходних за царињење робе у
увозу и извозу; обезбеђивање неопходних дозвола
за увоз (дозвола надлежних инспекција), припрема
норматива код извоза; припрема девизних налога за
плаћање према иностранству, обрада девизних прилива из иностранства; праћење законских рокова за
робу под царинским надзором; контрола рада шпедитерских партнера у изради царинске увозне, смештајне, извозне и реекспортне документације; праћење
трендова на ино тржишту.
УСЛОВИ: захтеване вештине, знања, искуство: минимум IV степен стручне спреме, пожељан VII степен,
економског усмерења, три године радног искуства
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Трговина и услуге

на истим или сличним пословима, познавање рада
на рачунару (MS Office, програмски пакет). Одлично
знање енглеског језика. Личне карактеристике: одличне организационе способности, одговорност, прецизност и систематичност у раду, развијене способности комуницирања. Уколико желите да постанете
део компаније, конкуришите путем и-мејла: finansije@
aquainterma.rs. Конкурс је отворен недељу дана.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ОСИГУРАЊЕ ДДОР НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 8
e-mail: zoran.dukic@ddor.co.rs

Продавац - аквизитер осигурања

UMBRELLA CORPORATION LTD DOO
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 3
e-mail: karijera@ekocigarete.rs

Продавац

АПЕТИТ БАР 021

21000 Нови Сад, Трг младенаца 4
тел. 065/9659-695

Кувар или помоћни кувар

3 извршиоца

на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, пожељно
искуство у трговини, знање рада на рачунару и познавање енглеског језика.

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме; пробни
рад 1 месец.

ОСТАЛО: Кандидати могу своје пријаве да пошаљу
путем наведене и-мејл адресе. Конкурс траје 15 дана.

на одређено време 1 месец

ROYAL EXPRESS DOO BEOGRAD

Рад на роштиљу и продаја
УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме; пробни
рад 1 месец.

на одређено време до 3 месеца, за 20
сати рада недељно
4 извршиоца

11010 Београд - Вождовац, Кумодрашка 240
e-mail: posao@royalexpress.rs

Опис посла: аквизиција нових клијената, управљање
односима са старим клијентима, реализација учинка.

на одређено време 3 месеца
15 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују минимум
IV степен стручне спреме без обзира на занимање,
пожељно је радно искуство на истим или сродним пословима из области комерцијале, трговине
и набавке. Познавање рада на рачунару (Windows,
MS Word, MS Excel, Internet). Пожељно поседовање
возачке дозволе Б категорије, пожељно је поседовање лиценце овлашћеног заступника/посредника у
осигурању, развијене комуникацијске способности,
вештина преговарања. Радни однос се заснива на
одређено време до три месеца, са непуним радним
временом у трајању од 20 сати недељно. Теренски
рад. Рок за пријаву је 31.12.2017. године. Кандидати своје радне биографије достављају на назначену
и-мејл адресу послодавца.

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен стручне
спреме; пробни рад 1 месец.

21000 Нови Сад, Новака Радоњића 3
тел. 060/0208-024

ОСТАЛО: возачка дозвола Б категорије; основна
информатичка обука; рад у сменама; рад ван просторија послодавца. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву до 31.10.2017.

Аниматор у дечијој играоници

ПРЕДУЗЕЋЕ “БИС” ДОО УЖИЦЕ

31000 Ужице, Дријетањ бб
тел. 031/571-836, 031/572-142, 064/82-90-525
e-mail: bisuzice@gmail.com

Комерцијалиста на терену

на одређено време до 6 месеци
Опис посла: промоција и продаја робе.
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, економиста, рад на рачунару: Office пакет, возачка дозвола Б категорије, енглески језик - виши ниво, радно
искуство од 12 месеци на истим или сличним пословима, рад на терену - промоција и продаја робе.
Пријаве слати на и-мејл адресу.

ADECCO OUTSOURCING DOO

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

Возач - курир

EXCELLENT CARGO DOO NOVI SAD

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

Возач

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, возачка
дозвола Ц и Е категорије.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведену адресу
сваког радног дана од 9 до 15 часова. Рок за пријаву
до 31.10.2017.
21000 Нови Сад, Љубомира Ненадовића 3
тел. 060/6999-119
e-mail: bastapromet@gmial.com

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани васпитач; VI/2
степен, васпитач или струковни васпитач; VI/1 степен, васпитач предшколске деце.

Конобар у ресторану
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до 28.10.2017.

SAMSIC DOO

11070 Београд - Нови Београд
Милутина Миланковића 7В
тел. 064/6412-548

на одређено време 1 месец, за рад у
Новом Саду
30 извршилаца

Виљушкариста

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; пробни рад 1 месец.

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме, возачка
дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Рад у сменама, обезбеђен превоз. Јављање
кандидата на горенаведени телефон, од 8 до 16 часова. Рок за пријаву до 31.10.2017.

на одређено време 24 месеца

ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени телефон и и-мејл. Рок за пријаву до 31.10.2017.

ДРУШТВО ЗА ЗАСТУПАЊЕ У
ОСИГУРАЊУ
„ПМП ЗАСТУПАЊЕ У ОСИГУРАЊУ“ ДОО
Београд, Исмета Мујезиновића 19/4

Заступник у осигурању

за рад у Врању

рад ван радног односа - рад на
привременим и повременим пословима,
место рада: сви градови и места на
подручју Републике Србије
50 извршилаца

УСЛОВИ: дизајнер, конструктор IV, VI степен стручне спреме, образовни профил небитно, рад на рачунару AutoCAD, Corel Draw софтвера, радно искуство
12 месеци, искуство у дизајну или конструкцији у
индустрији намештаја, место рада Врање, слање
прјаве мејлом, јављање кандидата на контакт телефон 060/7900121, достављање радних биографија на
увид: darko.poznanovic@adecco.com. Потребне квалификације: универзитетска диплома, пожељно из
области дизајна или текстила, пожељно познавање
руског језика. Рок за пријављивање на оглас, односно
конкурс 20.10.2017. године.

Пословни центри НСЗ

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС
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ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до 28.10.2017.

УСЛОВИ: образовање: IV, VI, VII степен стручне спреме, најмање 20 година радног искуства. Услови рада:
рад ван просторија послодавца.
ОСТАЛО: високо атрактивна накнада, могућност радног односа, бесплатна обука у органзацији ПМП ради
стицања лиценце Народне банке Србије, могућност
% учешћа у власничкој структури, могућност учешћа
у креирању развоја привредног друштва, могућност
напредовања до позиције директора. Рок трајања
конкурса: до попуне. Кандидати могу да се лично јаве
послодавцу на адресу: Исмета Мујезиновића 19/4,
11070 Нови Београд, радним даном 9-15 часова, или
да доставе радну биографију путем поште. Лице за
контакт: Радиша Јовановић.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге

UTR „BOSS“ СУБОТИЦА

Суботица, Матије Корвина 7-8
тел. 065/968-7777
e-mail: posao@bosscaffe.com

Конобар - шанкер
15 извршилаца

Опис посла: послови конобара и шанкера у ресторану - пицерији.

Кувар

10 извршилаца
Опис посла: припрема хладних и топлих оброка и пица.

Посластичар

10 извршилаца
Опис посла: послови посластичара у ресторану пицерији.
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме; обавезно радно искуство у траженом занимању.
Обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, рад у сменама, послодавац пружа подршку приликом запошљавања брачних парова (другом супружнику пружа
помоћ у обезбеђивању запослења код другог послодавца у Суботици). Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу и-мејлом или
да се јаве на телефон послодавца, лице за контакт
Ивана Чакић.

„ЈАКУЗА“ ДОО БЕОГРАД

Нови Београд, Партизанске авијације бб
тел. 011/3177-174, 064/65-82-345
064/65-82-346
e- mail: jakuza.security@gmail.com

Радник/ца на пословима обезбеђења

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.

„ДОН ДОН“ ДОО БЕОГРАД

Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144 б
тел. 060/810-1335
e-mail: jelena.singer@dondon.rs

Радник у пекарско-индустријском
погону

за рад у Пударцима (Гроцка), на одређено
време 24 месеца
46 извршилаца
УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, предност
- искуство у пекарству. Рад у сменама, ноћни рад,
обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен
превоз, пробни рад 3 месеца. Рок трајања конкурса:
до попуне. Кандидати могу да се јаве на телефон:
060/810-1335, особа за контакт Јелена Сингер или да
путем и-мејл адресе доставе радну биографију.

„ЛАСТВА“ ДОО

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

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

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

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.

„VIP SECURITY“ DOO

тел. 011/2282-970, 069/2737-222
e-mail: irena.djordjevic@vipsecurity.rs

Службеник обезбеђења

место рада: подручје Републике Србије
изузев Београда, на одређено време 12
месеци
100 извршилаца
Опис посла: послови физичког обезбеђења објеката.
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, без обзира на
радно искуство; пожељно је да кандидат има положен стручни испит ППЗ и обуку за руковање оружјем.
Рад у сменама, ноћни рад. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати се могу јавити послодавцу путем телефона или послати радну биографију на
наведену мејл адресу. Лице за контакт Ирена Ђорђевић.

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

Комерцијалиста

за рад на терену, у Београду

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

даје касе и послова и предаје пазара на крају смене, љубазно и коректно понашање према купцима и
колегама, поседовање уредне санитарне књижице
УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни.
Обезбеђен је смештај; рад је у сменама. Послодавац
организује обуку за рад на каси. Потребна је 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. Кандидати треба да се јаве надлежном саветнику за запошљавање ради пријављивања за групни
разговор са послодавцем.

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC
Точилац горива

на одређено време 12 месеци, за рад у
Вршцу
10 извршилаца
Опис посла: услуживање купаца који долазе да наточе гориво, наплаћивање продатог горива по важећим
ценама уз издавање фискалног рачуна, вршење сменског и дневног пописа горива, по завршетку посла у
задњој смени обезбеђивање инвентара и објекта од
евентуалне штете, љубазно и коректно понашање
према купцима и према колегама, уредно подвргавање санитарном прегледу и поседовање уредне
санитарне књижице.
УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни.
Обезбеђен је смештај; рад је у сменама; ноћни рад.
Послодавац организује обуку за дато радно место.
Потребна је 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.

„MAESTRO SOKO“ DOO

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

Mушко - женски фризер
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме траженог образовног профила; радно искуство 12 месеци. Обезбеђен превоз, обезбеђен смештај. Трајање конкурса:
до попуне радног места. Кандидати се могу јавити
послодавцу путем и-мејла или телефоном. Лице за
контакт Жељко Баришић.

Комерцијалиста

на одређено време 3 месеца
Опис посла: продаја медицинске обуће.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без обзира на образовни профил; обавезно познавање бугарског језика; познавање рада на рачунару; комуникативност и одговорност у раду; радно искуство није
неопходно. Трајање конкурса: до попуне радног места.
Кандидати могу своје радне биографије да доставе на
и-мејл послодавца. Лице за контакт Слободан Савић.

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC
Касир/касирка

на одређено време 12 месеци, за рад у
Вршцу
10 извршилаца
Опис посла: продавање робе из асортимана послодавца, наплаћивање продате робе по важећим ценама
уз издавање фискалног рачуна, вршење примопре-

Посао се не чека, посао се тражи
11.10.2017. | Број 746 |
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Медицина

Медицина
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места
за рад у СР Немачкој
Послодавац: Агенција за запошљавање „Schutz und
Partner Career Service“, Gaienhofen

Асистент на пословима за здравствену
негу

до признања дипломе, а након тога на
пословима квалификованог здравственог
радника; у зависности од квалификацијa
којима лица располажу изабрани
кандидати ће бити распоређени на:
Одељењу за интензивну негу, Одељењу
за кардиологију, Одељењу геријатрије,
Одељењу неурологије и Одељењу за
пулмологију
18 извршилаца
Место рада: СР Немачка, Bayern, Hessen, Baden
Wurrtemberg и Берлин
Врста радног односа: на одређено време до 12
месеци на пословима асистента за здравствену негу
до нострификације дипломе, уз могућност ангажовања на неодређено време на пословима квалификованог здравственог радника након нострификације
дипломе. Пробни рад 3 месеца.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа:
медицински техничар, медицинска сестра - општи
смер; положен стручни испит за медицинске раднике; обавезно знање немачког језика - Б1 ниво према
Европском референтном оквиру; возачка дозвола
Б категорије; пожељно је да кандидати имају радно
искуство у струци.
ОСТАЛО: висина бруто зараде 1.900 евра (бруто),
плус додаци за ноћни рад, рад викендом и празницима до признавања дипломе, а након нострификације 2.300 евра (бруто) плус додаци; радници су од
првог дана осигурани по основу пензионог, здравственог и осигурања од повреде на раду у СР Немачкој; трошкове превоза од Србије до СР Немачке сноси
послодавац; трошкове издавања радне дозволе/визе
сноси кандидат; за прво време, уколико је потребно,
послодавац обезбеђује смештај, што је регулисано у
уговору о раду, а трошкове смештаја сноси кандидат;
кандидати потписују уговор са послодавцем, а не са
агенцијом.
Потребна документација: радна биографија/
CV на немачком језику у Еуропас формату; диплома
завршене школе - фотокопија (преведена на немачки
језик и оверена од стране судског преводиоца); уверење о положеном стручном испиту за медицинске
раднике - фотокопија (преведена на немачки језик и
оверена од стране судског преводиоца); сертификат о
стеченом знању немачког језика - Б1 (Гете институт,
OSD, DAF, TELC). Наведена документа доставити на
српском језику.
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
- асистент за здравствену негу, Агенција за запошљавање Schutz und Partner Career Service, Gaienhofen, СР
Немачка“.
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 - асистент
за здравствену негу, Агенција за запошљавање Schutz
und Partner Career Service, Gaienhofen, СР Немачка“.
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За додатне информације о овом конкурсу кандидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ: 0800/300-301 (позив бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:
Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала за град Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2407-730
Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-231
Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-556, 4885-549, 4885-523

Медицинска сестра - техничар, општи
смер

на одређено време од 3 месеца, због
повећаног обима посла, за рад у Одсеку
за кардиологију са коронарном јединицом
Интерног одељења
2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар, општи
смер

на одређено време од 3 месеца, због
повећаног обима посла, за рад у Одељењу
за општу хирургију
2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар, општи
смер

Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047

на одређено време од 3 месеца, због
повећаног обима посла, за рад у Одељењу
за оториноларингологију

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531

Медицинска сестра - техничар, општи
смер

Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-029

на одређено време од 3 месеца, због
повећаног обима посла, за рад у Одељењу
за офталмологију

Педијатријска сестра, општи смер

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

на одређено време од 3 месеца, због
повећаног обима посла, за рад у Служби
за педијатрију

Детаљне информације о условима рада кандидати ће
добити на разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора биће обавештени путем
телефона или и-мејла, кандидати који уђу у ужи избор.
Непотпуна документација неће бити разматрана.

Медицинска сестра - техничар, општи
смер

Рок трајања конкурса: 31.12.2017. године.

на одређено време од 3 месеца, због
повећаног обима посла, за рад у Одељењу
за пнеумофтизиологију

Медицинска сестра - техничар, општи
смер

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

на одређено време од 3 месеца, због
повећаног обима посла, за рад у Одељењу
за ортопедију са трауматологијом

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

Медицинска сестра - техничар, општи
смер

Специјалиста гинекологије и
акушерства

на одређено време од 3 месеца, због
повећаног обима посла, за рад у Одељењу
за урологију

УСЛОВИ: медицински факултет, специјалиста гинекологије и акушерства, уверење о положеном стручном испиту.

Медицинска сестра - техничар, општи
смер

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет, уверење о положеном стручном испиту.
ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом,
контакт телефоном и неовереним фотокопијама
докумената којима се доказује испуњеност услова
конкурса предају се преко писарнице Дома здравља
(III спрат, соба бр. 3) на наведеној адреси, са назнаком радног места за које се конкурише. Одлука о
избору ће бити објављена на огласној табли Дома
здравља поред писарнице, а изабрани кандидат ће
бити лично обавештен телефонским путем.

ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА“

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

Медицинска сестра - техничар, општи
смер
на одређено време од 3 месеца, због
повећаног обима посла, за рад на
Интерном одељењу

на одређено време од 3 месеца, због
повећаног обима посла, за рад у ОЈ за
збрињавање хитних стања
4 извршиоца

УСЛОВИ: положен стручни испит. Кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, лиценцу или решење о упису у комору. Ако
кандидат поседује радно искуство потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, писарници ОБ „Свети Лука” или путем поште на
горенаведену адресу, уз напомену „Пријава на оглас“,
са навођењем радног места за које се конкурише.
Уколико кандидат има и-мејл адресу, потребно је исту
назначити ради обавештавања о резултату конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. За ближе информације обратити се на телефон: 026/240-725.

Посао се не чека,
посао се тражи
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА
ЗВЕЗДАРА

Београд, Олге Јовановић 11
тел. 011/3041-400
e-mail: office@dzzvezdara.rs

Доктор медицине
3 извршиоца

Опис посла: обавља послове доктора опште медицине у амбуланти, односно на терену, учествује у тимском раду према распореду послова у својој служби,
води евиденцију о свом раду, излази на терен по
потреби, обавља и друге послове из своје струке у
складу са делатношћу службе и налогу непосредног
руководиоца.
УСЛОВИ: медицински факултет, VII степен стручне
спреме; положен стручни испит; основно познавање
рада на рачунару. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од објављивања огласа, поштом или личном доставом у архиву ДЗ, Олге Јовановић 11, II спрат, соба
208. Уз пријаву поднети доказе о испуњавању тражених услова, и то: диплому, потврду о положеном
стручном испиту и кратку биографију. Тражени докази се предају у неовереним фотокопијама и не враћају
се кандидатима. ДЗ задржава право да поништи оглас
уколико сматра да ниједан од пријављених кандидата не испуњава услове за рад за траженом радном
месту. Резултати огласа биће објављени на интернет
страници ДЗ.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
КЛАДОВО

19320 Кладово, Дунавска 1-3
тел. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com

Виши РТГ техничар

на одређено време до повратка запослене
одсутне са рада ради посебне неге детета
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа радиолошког смера; положен стручни испит; лиценца за
рад или решење о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.

Медицински техничар

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
3 извршиоца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа
општег смера; положен стручни испит; лиценца за
рад или решење о упису у именик Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: кратку биографију,
контакт телефон; оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту и лиценце за рад
или решења о упису у именик Коморе медицинских
сестара и здравствених техничара Србије; доказ да
се кандидат налази на евиденцији незапослених лица
код Националне службе за запошљавање; оверене
фотокопије извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству; доказ да се против кандидата
не води кривични поступак (уверење суда); уверење
да кандидат није осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за рад у здравственој установи
(уверење из полицијске управе или полицијске станице). Лекарско уверење подноси кандидат који буде
изабран. Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу Центра, са назнаком: „За оглас за
пријем у радни однос на одређено време за послове
_________”. Неблаговремене пријаве као и пријаве
са непотпуном и неодговарајућом документацијом
неће се разматрати. По завршетку огласа достављена документа враћају се кандидатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови“.
Бесплатна публикација о запошљавању

ДОМ ЗДРАВЉА РУМА

22400 Рума, Орловићева бб
тел. 022/479-365

Доктор медицине

ДОМ ЗДРАВЉА СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 23
тел. 018/830-118

Доктор стоматологије

за рад у Здравственој станици Кленак

на одређено време до 1 године

Доктор медицине

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, VII/1 степен стручне спреме - доктор стоматолог. Уз пријаву
са документацијом у овереној фотокопији доставити: диплому о завршеном стоматолошком факултету, VII/1 степен стручне спреме - доктор стоматолог;
уверење о положеном стручном испиту; лиценцу
надлежне коморе за самосталан рад у струци или
решење о упису у стоматолошку комору; извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству;
уверење суда да се не води кривични поступак, не
старије од 6 месеци; уверење полицијске управе да
кандидат није осуђиван, не старије од 6 месеци; CV.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење о
здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте. Потребна документа
доставити лично или поштом на горенаведену адресу.

за рад у Здравственој станици Хртковци

Доктор медицине

за рад у Здравственим амбулантама
Грабовци и Витојевци
Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља породице; ради на
откривању и сузбијању фактора ризика за настанак
болести; организује и спроводи прописане систематске и циљане прегледе; обавља прегледе и дијагностику; одређује начин и врсту лечења, прати ток
лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења осигураног лица; указује хитну медицинску помоћ; упућује осигурано лице на амбулантно-специјалистичке прегледе или на секундарни и
терцијарни ниво; одређује врсту и дужину кућног
лечења и прати његово спровођење; прописује лекове и медицинска средства као и одређене врсте медицинско-техничких помагала; спроводи здравствену
заштиту из области менталног здравља; учествује у
изради и еваулацији плана рада у својој служби; води
прописану медицинску документацију и евиденцију;
одређује дужину привремене спречености за рад због
болести или повреде осигураника; даје оцену о здравственом стању осигураног лица и упућује осигурано
лице на оцену радне способности; по потреби иде у
кућне посете, врши мртвозорство.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен
стручне спреме, положен стручни испит и лиценца.
Кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе о
завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце издате од стране надлежног
органа, кратку биографију са адресом и контакт телефон. Кандидат који буде изабран пре закључивања
уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Рок
за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
огласа код Националне службе за запошљавање.
Пријаву са документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
СУРДУЛИЦА
17530 Српских владара бб

Медицинска сестра - техничар на
одељењу

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

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

Београд, Палилула Кнез Данилова 16

Доктор специјалиста гинекологије
и акушерства који се бави
ексфолијативном цитодијагностиком
и колпоскопијом
пробни рад

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединаца и породице,
ради на откривању и сузбијању фактора ризика за
настанак болести, односно, на спровођењу скрининг
програма у складу с посебним програмима донетим
у складу са прописима и планом рада службе, врши
дијагностику и благовремено лечење пацијената,
указује хитну медицинску помоћ, упућује пацијента
у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама, односно код лекара специјалисте
и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења
пацијента, прописује лекове и медицинска средства,
у поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво, на основу мишљења доктора медицине
специјалисте одговарајуће гране медицине упућује
пацијента на терцијарни ниво, води потпуну медицинску документацију о здравственом стању пацијента, фактурише здравствене услуге које пружа, први
и поновни лекарски преглед, колпоскопски преглед,
узимање размаза и микроскопирање препарата за
ПА, врши палпатопни преглед дојке, лекарски први
и поновни преглед трудница, лекарски преглед после
порођаја, контролни лекарски преглед, ради све прегледе из домена струке, ради ултразвучну дијагностику (труднице гинекологија), ради благовремено дијагностиковање и лечење гинеколошких обољења и
поремећаја, ради систематске гинеколошке прегледе
и скрининг прегледе, води порођај код хитних пацијената у ДЗ, фактурише пружене здравствене улоге,
врши преглед, даје мишљења на захтев инвалидских
и пензионих комисија, ради и друге послове из домена своје струке по налогу непосредног руководиоца и
начелника службе коме је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен
стручни испит, специјализација из гинекологије и акушерства, курс из ексфолијативне цитодијагностике,
колпоскопије, VII/2 степен стручне спреме, лиценца
или решење о упису у комору, познавање рада на
рачунару (основни пакет MS Office i Windows окружење).
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију
лиценце или фотокопију решења о упису у комору
и фотокопију држављанства. Доставити неоверене
фотокопије, које се не враћају кандидатима. Рок за
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подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
огласа, поштом или личном доставом у писарницу
Дома здравља „Др Милутин Ивковић“, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба 12. Обавезно назначити за које
радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити
објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.
rs и на огласној табли - IV спрат.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ЗВЕЗДАРА“

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

Лекар специјалиста педијатрије

за рад у Болници за педијатрију „Др Олга
Поповић Дедијер“
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен специјалистички испит из
педијатрије. Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама доказа о испуњавању захтеваних услова подносе се у року од 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”, на адресу: КБЦ „Звездара“, 11000 Београд,
Димитрија Туцовића 161, са назнаком “За конкурс ради
пријема у радни однос”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве на оглас неће бити узете у разматрање. Учесници у огласу писмено ће бити обавештени.

Лекар специјалиста интерне медицине
за рад у Клиничком одељењу за
гастроентерологију и хепатологију

УСЛОВИ: Завршен VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен специјалистички
испит из интерне медицине. Пријаве са биографијом
и овереним фотокопијама доказа о испуњењу захтеваних услова, подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови”, на адресу: КБЦ “Звездара”, 11000 Београд улица Димитрија
Туцовића 161, са назнаком “За конкурс ради пријема
у радни однос”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
на оглас неће бити узете у разматрање. Учесници у
огласу писмено ће бити обавештени.

Лекар на специјализацији из
дерматовенерологије
за рад у Одељењу за
дерматовенерологију

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит, просечна
оцена 8. Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама доказа о испуњавању захтеваних услова, подносе се у року од 8 дана од дана објављивања огласа
у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови”, на адресу: КБЦ „Звездара“, 11000 Београд, Димитрија Туцовића 161, са назнаком “За конкурс
ради пријема у радни однос”. Неблаговремене и непотпуне пријаве на оглас неће бити узете у разматрање.
Учесници у огласу писмено ће бити обавештени.

Дипломирани фармацеут - медицински
биохемичар
за рад у Служби за лабораторијску
дијагностику

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен фармацеутски факултет, положен стручни испит, просечна оцена изнад 8. Пријаве са биографијом и овереним
фотокопијама доказа о испуњењу захтеваних услова
подносе се у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови”, на адресу: КБЦ „Звездара“, 11000 Београд,
Димитрија Туцовића 161, са назнаком “За конкурс ради
пријема у радни однос” Неблаговремене и непотпуне
пријаве на оглас неће бити узете у разматрање. Учесници у огласу писмено ће бити обавештени.

Медицинска сестра - техничар општег
смера
у КБЦ „Звездара”
10 извршилаца
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УСЛОВИ: zавршен IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа општег смера, положен
стручни испит за своје звање. Пријаве са биографијом
и овереним фотокопијама доказа о испуњaвању
захтеваних услова подносе се у року од 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији Националне
службе за запошљавање „Послови“, на адресу: КБЦ
“Звездара”, 11000 Београд, Димитрија Туцовића 161,
са назнаком “За конкурс ради пријема у радни однос”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на оглас неће
бити узете у разматрање. Учесници у огласу писмено
ће бити обавештени.

пословима пружања здравствене заштите (ако кандидат има радно искуство), оверену фотокопију лиценце за рад уколико је лице радило у струци и кратку
биографију.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“

Опис послова: врши превоз болесника од стана до
здравствене установе или стационарне установе по
налогу лекара а у изузетном случају на захтев грађана или органа безбедности, води бригу о исправности
повереног му моторног возила, води евиденцију о
свом раду, утрошку горива и мазива, обавља и друге послове у оквиру своје стручне спреме по налогу
непосредног руководиоца, шефа медицинске екипе
са којом ради у тиму, начелника СХП односно директора односно директора.

34240 Кнић
тел. 034/510-173

Доктор медицине

на одређено време од годину дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа кандидат треба да испуни следеће: завршен
медицински факултет VII/1 степен стручне спреме:
положен стручни испит за доктора медицине; лиценца или доказ о упису у именик Лекарске коморе. Као
доказе о испуњености услова кандидати су дужни
да доставе: пријаву на оглас са биографијом; оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; лекарско уверење о општој
здравственој способности; оверену фотокопију
лиценце или доказ о упису у именик Лекарске коморе.
Опис послова: тематска предавања у области очувања и унапређења репродуктивног здравља са предвиђеним циљним групама, у свему према поднетој
пријави на јавни позив Министарства без портфеља
задуженог за демографију и популациону политику
по основу које је закључен уговор између Општине
Кнић и Министарства.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији “ Послови”. Пријаве се подносе
лично или поштом на адресу Дом здравља „Даница и
Коста Шамановић“, 34240 Кнић.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

Возач санитетског превоза

у Служби хитне медицинске помоћи
са санитетским превозом, на одређено
време ради повећаног обима посла, у
трајању од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи и посебни услови за обављање
послова: III степен стручне спреме и положен стручни испит за професионалног возача, здравствена
способност за рад на радним местим са повећаним
ризиком према Акту о процени ризика. Потребно
радно искуство: 1 година радног искуства на пословима професионалног возача. Радно време износи 36
сати недељно (скраћено радно време). Кандидати уз
пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи; оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту - образовни профил
возач моторних возила; потврда о радном искуству
од једне године на пословима професионалног возача; кратку биографију. Средства за запошљавање
обезбеђена су у Финансијском плану Дома здравља
„Др Јован Јовановић Змај” Стара Пазова, у складу са
Кадровским планом Дома здравља за 2017. годину.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови” и на сајту Министарста здравља. Пријаве са комплетном документацијом
доставите на следећу адресу: Дом здравља „Др Јован
Јовановић Змај“ Стара Пазова, 22300 Стара Пазова,
Владимира Хурбана 2, са назнаком „За оглас“.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 2
тел. 022/310-520, 022/310-174 локал104

37000 Крушевац, Косовска 16

Доктор медицине

за рад у Одсеку за припрему хране
Служби за техничке, помоћне и друге
сличне послове, на одређено време, на 3
месеца због повећаног обима посла

у Служби медицинске помоћи са
санитетским превозом, на одређено
време ради повећања обима посла, у
трајању од 3 месеца
2 извршиоца
Опис послова: одазива се позивима и указује хитну
медицинску помоћ у амбуланти и на терену, врши
консултације са надлежним лекаром специјалистом
по питању кућног лечења, сарађује са свим службама
Дома здравља, врши мање хируршке интервенције,
упућује пацијенте на хоспитално лечење, врши мртвозорство, води прописану медицинску документацију, обавља и друге послове из домена своје стручне
спреме по налогу непосредног руководиоца, односно
директора.
УСЛОВИ: Општи и посебни услови за обављање
послова: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит, лиценца
за рад, здравствена способност за рад на радним
местим са повећаним ризиком према Акту о процени
ризика, познавање рада на рачунару. Поред радног
искуства стеченог при обављању обавезног приправничког стажа, није неопходно радно искуство након
положеног стручног испита. Радно време износи 35
сати недељно (скраћено радно време). Кандидати уз
пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију
потврде о положеном стручном испиту, потврда о
радном искуству након положеног стручног испита на

Кувар

УСЛОВИ: средња угоститељска школа, III степен
стручне спреме. Кандидати подносе: молбу за пријем
и биографију, са адресом, контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе; фотокопију личне карте или
очитане податке са личне карте (уколико је чипована); фотокопију извода из матичне књиге венчаних
(уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме).
ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре
заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос. Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за
запошљавање. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се
неће закључити уговор о раду. Оглас објављен и на
web сајту Министарства здравља Републике Србије.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком “За оглас“ са називом радног места за које се
конкурише, на горенаведеми адресу.
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ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка
запосленог са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска сестра - техничар са положеним стручним испитом.

Медицинска сестра - техничар

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

Хигијеничар

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

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

Медицинска сестра - техничар

за потребе Службе за неурологију Опште
болнице Ваљево, на одређено време
до повратка са трудничког односно
породиљског боловања и боловања ради
неге детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа; положен стручни испит. Приликом
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију дипломе о стеченом образовању
одговарајућег профила; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа
болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и
административне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком „Пријава на оглас за пријем
у радни однос за послове ________“ (навести тачан
профил за који кандидат подноси пријаву).

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676
e-mail: klinika@udk.bg.ac.rs

Медицинска сестра - техничар

ДОМ ЗА СТАРЕ „ПАДИНА“ ДОО

11000 Београд, Цветанова ћуприја 111в

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

на одређено време по основу замене, до
повратка радника са боловања

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - педијатријског
или општег смера, положен стручни испит, најмање
шест месеци радног искуства.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа; образовни профил: медицинска сестра - техничар. Кандидати могу да се пријаве путем телефона: 063/273-293,
Славко Данев. Рок трајања конкурса 15 дана.

ОСТАЛО: Пријаве се шаљу 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”. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа: 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.).
Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних података
који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно
искуство у раду, 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.

ЗУ АПОТЕКА „НАНА ЛЕК“

11000 Београд, Булевар ЈНА - Јајинци 101
тел. 063/7721-702

Фармацеут у апотеци

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани фармацеут; рад у сменама; пробни рад 1 месец. Кандидати своје пријаве могу слати на и-мејл адресу: apoteka.
nana@gmail.com или путем телефона 063/7721-702.
Конкурс је отворен до попуне радног места.

„ЈЕЛА ДОМ“ - УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ
11000 Београд, Михаила Булгакова 38
тел. 011/7423-663

Медицинска сестра - техничар

на одређено време од 3 месеца, уз
могућност продужавања уговора на
одређено
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, образовни профил: медицинска сестра - техничар, положен државни стручни испит.

Неговатељица

на одређено време од 3 месеца, уз
могућност продужавања уговора на
одређено
УСЛОВИ: минимум завршена основна школа, пожељно средња стручна спрема, III/IV степен стручне
спреме без обзира на занимање и радно искуство. За
кандидате из унутрашњости обезбеђен је смештај.
Рок трајања конкурса 15 дана. Кандидати могу да се
пријаве на конкурс путем телефона: 011-7423-663,
Милица Биоленчек.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

на одређено време

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу пластичне и реконструктивне
хирургије у Служби опште дечје
хирургије Стационара на Клиници за
дечју хирургију, на одређено време до
повратка запослене са боловања дужег
од 30 дана, са пуним радним временом и
пробним радом од 3 месеца
Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту болесника; даје терапију и предузима друге медицинско-техничке радње које је одредио лекар; узима и
шаље материјал на лабораторијске анализе; ради и
друге послове из свог делокруга а по налогу начелника и главне сестре одељења; учествује у сменском
раду; за свој рад одговорна је начелнику и главној
сестри клинике.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
да поседује средњу стручну спрему - IV степен, завршену средњу медицинску школу, педијатријски или
општи смер; положен стручни испит; лиценцу за рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи; уверење о положеном стручном испиту; дозвола за рад - лиценца издата
од надлежне коморе или решење о упису у именик
коморе; уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда) не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван (уверење из
полицијске управе) не старије од 6 месеци; кратку
биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт
телефоном, и-мејл адресом. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Приликом заснивања
радног односа кандидат је дужан да достави лекарско
уверење о здравственој способности за послове које
ће обављати и фотокопију личне карте. Кандидати
који испуњавају услове из огласа могу бити позвани
на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања
школовања). Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Пријаве се предају у затвореној
коверти лично или поштом на горе наведену адресу
Института са назнаком “Пријава на оглас за пријем
једне медицинске сестре на Одељењу пластичне и
реконструктивне хирургије”.

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу за ендокринологију,
дијабетес и болести метаболизма
Стационара Клинике за педијатрију, на
одређено време до повратка запосленог
са боловања, пробни рад у трајању до 3
месеца
УСЛОВИ: спроводи негу болесника; брине се о пријему, нези и отпусту болесника; даје терапију и прати
болесника на дијагностичке претраге; узима и шаље
материјал на лабораторијске анализе; ради и дру-
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ге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца; учествује у сменском раду; за свој
рад одговорна је непосредном руководиоцу, главној
сестри клинике и института. Кандидати морају да
испуњавају опште услове прописане законом, као и
следеће посебне услове: да поседује средњу стручну спрему IV степен, завршену средњу медицинску
школу, смер педијатријска сестра - техничар или
медицинска сестра техничар; положен стручни испит;
лиценца за рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе, у оригиналу или
овереној копији, следећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи; уверење о положеном стручном испиту; дозвола за рад - лиценца
издата од надлежне коморе или решење о упису у
именик коморе; уверење да се против кандидата не
води кривични поступак (уверење суда, не старије од
6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван (уверење из полицијске управе, не старије од 6 месеци);
доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду,
потврда послодавца); кратка биографија (Curriculum
Vitae-CV), са адресом, контакт телефоном, мејл адресом. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити
у друге сврхе. Кандидати који испуњавају услове из
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних података који могу бити важни за одлуку о
пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена
у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања). Приликом
заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за
послове које ће обављати и фотокопију личне карте.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом на горенаведену адресу Института, са
назнаком ”Пријава на оглас за пријем четири медицинске сестре - техничара на Клиници за педијатрију”.

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ
21420 Бач, Бачка 2

Возач санитетског возила
УСЛОВИ: завршена средња школа и положен возачки
испит Б категорије.
ОСТАЛО: Кандидати уз писмену пријаву достављају:
оверену фотокопију дипломе, фотокопију возачке
дозволе и кратку биографију. Овај оглас се објављује
и на сајту Министарства здравља Републике Србије.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Одлука о избору кандидата биће објављена на
огласној табли Дома здравља Бач. Достављена документација неће се враћати кандидатима. Документа
доставити лично или поштом на наведену адресу, са
назнаком “Пријава по огласу за заснивање радног
односа”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
“КОВИН”
Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-234

Технички радник - КВ молер

на одређено време због повећаног обима
посла, најдуже до 3 месеца
УСЛОВИ: завршена КВ стручна спрема (III степен)
звање: КВ, молер, без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да доставе пријаву
са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеној стручној спреми (III степен) звање КВ молер.
Напомена: изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење. Пријаве са потребним доказима достављају се на горенаведену адресу, у року од
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.
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ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА

Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

1) У Консултативно-специјалистичкој
служби у Дому здравља Гроцка:

Доктор медицине спец.
неуропсихијатрије
УСЛОВИ:VII/2 степен стручне спреме. Поред општих
услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршен медицински факултет (звање доктор медицине - VII/1 степен стручне спреме); положен
специјалистички испит из неуропсихијатрије (звање
доктор медицине специјалиста неуропсихијатрије са
VII/2 степен стручне спреме); положен стручни испит;
лиценца за рад; познавање рада на рачунару. Кандидат уз пријаву подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију
дипломе о завршеној специјализацији; фотокопију
потврде о положеном стручном испиту; фотокопију
дозволе за рад - лиценце издате од надлежне лекарске коморе; фотокопију личне карте; кратку биографију, са навођењем степена познавања рада на
рачунару и са тачном адресом и контакт телефоном
кандидата.
2) У Служби за радиолошку дијагностику
у Дому здравља Гроцка:

Доктор специјалиста радиолошке
дијагностике
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да
испуњавају и следеће посебне услове: завршен медицински факултет (звање доктор медицине - VII/2 степен стручне спреме); положен специјалистички испит
из радиологије (звање доктор медицине специјалиста
радиолошке дијагностике са VII/2 степеном стручне
спреме); положен стручни испит; лиценца за рад;
познавање рада на рачунару. Кандидат уз пријаву
подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију дипломе о
завршеној специјализацији; фотокопију потврде о
положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за
рад - лиценце издате од надлежне лекарске коморе; фотокопију личне карте; кратку биографију, са
навођењем степена познавања рада на рачунару и
са тачном адресом и контакт телефоном кандидата.
3) У Служби за здравствену заштиту
радника:

Доктор специјалиста медицине рада
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да
испуњавају и следеће посебне услове: завршен медицински факултет (звање доктор медицине - VII/1 степен стручне спреме); положен специјалистички испит
из медицине рада (звање доктор специјалиста медицине рада са VII/2 степен стручне спреме); положен
стручни испит; лиценца за рад; познавање рада на
рачунару. Кандидат уз пријаву подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију дипломе о завршеној специјализацији; фотокопију потврде о положеном стручном
испиту; фотокопију дозволе за рад - лиценце издате
од надлежне лекарске коморе; фотокопију личне карте; кратку биографију, са навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачном адресом и контакт
телефоном кандидата.
4) У Стоматолошкој служби Дому здравља
Гроцка:

Доктор специјалиста стоматолошке
протетике
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да
испуњавају и следеће посебне услове: завршен стоматолошки факултет (звање доктор стоматологије -

VII/1 степен стручне спреме); положен специјалистички испит из стоматолошке протетике ( звање доктор
специјалиста стоматолошке протетике са VII/2 степен
стручне спреме); положен стручни испит; лиценцу
за рад; познавање рада на рачунару. Кандидат уз
пријаву подноси следећу документацију: фотокопију
дипломе о завршеном факултету; фотокопију дипломе о завршеној специјализацији; фотокопију потврде
о положеном стручном испиту; фотокопију дозволе
за рад - лиценце издате од надлежне стоматолошке
коморе; фотокопију личне карте; кратку биографију,
са навођењем степена познавања рада на рачунару и
са тачном адресом и контакт телефоном кандидата.

Доктор стоматологије
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да
испуњавају и следеће посебне услове: завршен стоматолошки факултет (звање доктор стоматологије
VII/1 степен стручне спреме); положен стручни испит;
лиценца за рад; познавање рада на рачунару. Кандидат уз пријаву подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију
потврде о положеном стручном испиту; фотокопију
дозволе за рад - лиценце издате од надлежне стоматолошке коморе; фотокопију личне карте; кратку
биографију, са навођењем степена познавања рада
на рачунару и са тачном адресом и контакт телефоном кандидата.

Зубни техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба
да испуњавају и следеће посебне услове: завршена средња медицинска школа са IVстепеном стручне спреме - смер зубни техничар; положен стручни
испит; лиценцу за рад; познавање рада на рачунару.
Кандидат за пријаву на радно место зубни техничар
подноси следећу документацију: фотокопију дипломе
о завршеној школској спреми; фотокопију потврде
о положеном стручном испиту; фотокопију дозволе
за рад - лиценце издате од надлежне стоматолошке
коморе; фотокопију личне карте; кратку биографију,
са навођењем степена познавања рада на рачунару и
са тачном адресом и контакт телефоном кандидата.
5) У Техничкој служби Дома здравља:

Помоћни радник - спремачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да
испуњавају и следеће посебне услове: нижи степен
стручне спреме - основна школа. Кандидат за радно
место спремачице у Техничкој служби подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеној школској спреми, фотокопију личне карте, кратку
биографију са тачном адресом и контакт телефоном
кандидата.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у огласним новинама Националне
службе за запошљавање „Послови“. Пријаве се подносе на адресу Српско-грчког пријатељства 17, Гроцка
или непосредно у канцеларији писарнице Правно-кадровске службе Дома здравља. Пријаве поднете мимо
означеног рока и без потпуне документације неће се
узимати у разматрање. Како достављену документацију подносиоца молби на објављене конкурсе не
враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена.
Одлука о избору кандидата на расписани конкурс
биће објављена на огласној табли Дома здравља
Гроцка, а информације се могу добити у Правно-кадровској служби Дома здравља Гроцка. Оглас објавити на веб-сајту Министарства здравља РС. Одлуку
је достављена Националној служби за запошљавање
ради објављивања огласа у огласним новинама
Националне службе за запошљавање „Послови“.

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА

Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Доктор медицине

на одређено време до повратка одсутног
запосленог
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Поред општих
услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидат треба да испуњавају и следеће посебне
услове: завршен медицински факултет (звање доктор
медицине, VII/1 степен стручне спреме); положен
стручни испит; лиценца за рад; познавање рада на
рачунару; положен возачки испит Б категорије. Кандидат за пријаву на радно место доктора медицине
подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију потврде о
положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за
рад - лиценце издате од надлежне лекарске коморе;
фотокопију возачке дозволе; фотокопију личне карте;
кратку биографију, са навођењем степена познавања
рада на рачунару и са тачном адресом и контакт телефоном кандидата.

Медицинска сестра - техничар општег
смера

на одређено време до повратка одсутног
запосленог
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Поред општих
услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидат треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршену средњу медицинску школу са
IV степеном стручне спреме (звање медицинска сестра-техничар општег смера); положен стручни испит;
лиценцу за рад; познавање рада на рачунару; положен возачки испит Б категорије. Кандидат за пријаву
на радно место медицинске сестре - техничара, са
IV степеном стручне спреме, подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеној стручној
спреми; фотокопију дипломе о положеном стручном
испиту; фотокопију дозволе за рад - лиценце издате
од надлежне здравствене коморе; фотокопију возачке дозволе Б категорије; фотокопију личне карте;
кратку биографију, са навођењем степена познавања
рада на рачунару и са тачном адресом и контакт телефоном кандидата.

дећу документацију: фотокопију дипломе о завршеној
стручној спреми; фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту; фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне здравствене коморе; фотокопију личне карте; кратку биографију, са навођењем
степена познавања рада на рачунару и са тачном
адресом и контакт телефоном кандидата.

АУТО-ЦЕНТАР „ЗОКИ“ ДОО ПАНЧЕВО

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање “Послови“. Пријаве се подносе на
адресу Српско-грчког пријатељства 17, Гроцка или
непосредно у канцеларији писарнице Правне службе.
Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне
документације, неће се узимати у разматрање. Оглас
је објављен и на веб-сајту Министарства здравља РС.

Лекар специјалиста
оториноларингологије

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби за пнеумофтизиологију
Опште болнице Крушевац, на одређено
време ради замене привремено одсутне
запослене на неплаћеном одсуству, до
повратка запослене на рад или њеног
престанка радног односа у Општој
болници Крушевац
Опис послова: према Правилнику о организацији и
систематизацији послова Опште болнице Крушевац.
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање
лиценце за рад или решење о упису у комору.

Медицинска сестра - техничар

за рад у Одсеку за стандардну негу у
Служби за урологију Опште болнице
Крушевац, на одређено време ради
замене привремено одсутне запослене
до истека боловања или њеног престанка
радног односа у Општој болници
Крушевац

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

Лекар специјалиста офталмологије
на неодређено време

на неодређено време

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.

ЗУ АПОТЕКA „КРСМАНОВИЋ“
Горњи Милановац, Синђелићева 4
e-mail: apot.krsman@yahoo.com

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: фармацеутски техничар, без обзира на радно искуство. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе
на и-мејл адресу послодавца.

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут/магистар фармације, без обзира на радно искуство. Трајање конкурса:
до попуне радног места. Кандидати могу своје радне
биографије да доставе на и-мејл адресу послодавца.

Индустрија и грађевинарство
ОПРЕМА ПИГО-Р

Београд - Палилула, Уралска 9

Бравар

Опис послова: према Правилнику о организацији и
систематизацији послова Опште болнице Крушевац.

на одређено време
10 извршилаца

Педијатријска сестра

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит, IV степен, поседовање
лиценце за рад или решење о упису у комору.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство
небитно.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Поред општих
услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршену средњу медицинску школу
педијатријског смера са IV степеном стручне спреме
(звање педијатријска сестра); положен стручни испит;
лиценца за рад; познавање рада на рачунару. Кандидат уз пријаву на радно место педијатријске сестре са
IV степеном стручне спреме подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеној стручној
спреми; фотокопију дипломе о положеном стручном
испиту; фотокопију дозволе за рад - лиценце издате
од надлежне здравствене коморе; фотокопију личне карте; кратку биографију, са навођењем степена
познавања рада на рачунару и са тачном адресом и
контакт телефоном кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: молбу за пријем и
биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или очитане податке са личне
карте (уколико је чипована), фотокопију извода из
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или
уверења издати на девојачко презиме), оверену
фотокопију лиценце издате од надлежног органа
(ако је кандидат у/или био у радном односу) или
решење о упису у комору (ако кандидат није био у
радном односу). Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни
однос. Рок за подношење пријава 8 дана од дана
објављивања у огласима у публикацији „Послови“
Националне службе за запошљавање. Уколико
изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити
уговор о раду. Оглас је објављен и на веб-сајту
Министарства здравља Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаву доставити у затвореној коверти, са назнаком „За оглас“ и називом и редним бројем радног
места за које се конкурише, а на адресу: Општа
болница Крушевац, 37000 Крушевац, Косовска 16.

на одређено време
10 извршилаца

на одређено време до повратка одсутног
запосленог

Физиотерапеутски техничар

на одређено време до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Поред општих
услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидат треба да испуњавају и следеће посебне
услове: да имају завршену средњу медицинску школу - физиотерапеутсог смера са IV степеном стручне спреме (звање физиотерапеутски техничар са IV
степеном стручне спреме); положен стручни испит;
лиценца за рад; познавање рада на рачунару. Кандидат уз пријаву на радно место физиотерапеутског техничара са IV степеном стручне спреме подноси слеБесплатна публикација о запошљавању

Заваривач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно искуство
небитно.
ОСТАЛО: Потребно је да кандидати пошаљу пријаве на и-мејл: info@pigo-r.rs, поштом на адресу послодавца или да се јаве на телефоне: 011/2756-982,
011/2755-859. Трајање конкурса: 30.10.2017. године.

„ЈУГОПРЕВОЗ“ ДОО

11320 Велика Плана, Алексе Шантића 2
e-mail: pravnik@jugoprevoz.rs

Директор

на период од 12 месеци
УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер, дипломирани саобраћајни инжењер или дипломирани економиста; потребно је да кандидати имају развијене
вештине планирања и анализе, самоиницијанивност,
тимски рад, комуникацијске и преговарачке вештине;
познавање Microsoft Office, Microsoft Excel; возачка
дозвола Б категорије; знање енглеског језика; најмање 5 година радног искуства и 3 године на руководећој позицији. Пријаве слати поштом или мејлом.

Машински инжењер

на одређено време до 3 месеца
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УСЛОВИ: VI степен стручне спреме у занимању
машински инжењер или VII/1 степен стручне спреме
у занимању дипломирани машински инжењер; води
евиденције из делокруга свог рада, одговоран је за
њихову правилност и потпуност, сарађује са другим
секторима, све у складу са систематизацијом послова код послодавца; возачка дозвола Б категорије,
познавање енглеског језика. Пријаве слати поштом
или мејлом.

Ауто-механичар

на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, обавља сервисирање возила, врши поправке
на возилима и агрегатима возила, врши ремонт
замењених делова, итд. у складу са систематизацијом; возачка дозвола Б категорије. Пријаве слати
поштом или мејлом.

Ауто-електричар

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, утврђује кварове на електричним инсталацијама возила и електро агрегатима и врши поправку
истих и обавља друге послове у складу са систематизацијом послова; возачка дозвола Б категорије. Пријаве слати поштом или мејлом.

ПД „ДИЈАСПОРА КОНСТРУКЦИЈА“ ДОО
18000 Ниш, Стојана Костића 24
e-mail: dijaspora.konstrukcija@gmail.com

Инжењер/техничар за цртање планова
електроинсталација, грејања и
водовода
5 извршилаца

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме електротехничке или машинске струке; познавање цртања
планова и шема инсталација; стручни испит/лиценца; пробни рад: 3 месеца; радно искуство: 2 године; возачка дозвола Б категорије; обука за AutoCAD;
знање немачког језика (средњи ниво).

ПД „БАЛКАН“ ДОО

18000 Ниш, Хајдук Вељкова 35а
e-mail: balkanni@sbb.rs

Дипломирани машински инжењер
термотехнике
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер термотехнике; знање рада на рачунару (Ms Office, AutoCAD);
возачка дозвола Б категорије; поседовање лиценце
430; радно искуство: 60 месеци.

Руковалац грађевинским машинама багериста
место рада: Кучево (градилиште), на
одређено време 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: Опис посла: послови багеристе на градилишту; образовање - небитно; радно искуство небитно; возачка дозвола Ц категорије (возач теретног возила). Обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана,
теренски рад, пробни рад - 1 месец. Трајање конкурса:
до попуне. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу
поштом, и-мејлом, или да се јаве на контакт телефон
послодавца, лице за контакт Зора Косић.

КОМПАНИЈА „ЛИСЦА“ ДД
МОДНА ОБЛАЧИЛА СЕВНИЦА
КОНФЕКЦИЈА „ЛИСЦА БАБУШНИЦА“ ДОО
Бабушница

Контролор квалитета артикала у
производњи

„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).
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

УСЛОВИ: Тражимо амбициозну и мотивисану особу са
текстилним знањем за извођење контроле квалитета артикала у производњи у Србији и у иностранству.
Посао укључује следеће активности: извођење међуфазне и коначне контроле артикала, нуђење професионалне помоћи за обезбеђење глатког производног
процеса. Од кандидата очекујемо: познавање машина за шивење, врсте шавова; знање шивења; активно
знање енглеског језика; самостални рад; рачунарску
писменост; комуникативност и самоиницијативност;
способност решавања проблема, инвентивност и
спремност за проналажење нових решења; спремност
за изазове, динамичан рад и учење; иновативност
и интересовања за нова знања; професионализам и
способност тимског рада; тачност, поузданост и одговорност за контролу квалитета. Завршено текстилно
образовање, возачка дозвола Б категорије, активно
знање енглеског језика, жеље и способности за рад
на терену, мотивацијa и жељa за личним развојем.
ОСТАЛО: Нудимо динамичан рад у ограниченом временском периоду са могућношћу запошљавања на
неодређено време. Молимо да пошаљете документа
на мејл адресу: office@lisca-ba.rs.

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

Електричар

на одређено време 3 месеца (могућност
продужења уговора)
4 извршиоца
Опис посла: возач улта и виљушкара, место рада:
Суботица (Биково).
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.

Возач теретног моторног возила

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

ТЕХНО-СЕРВИС СЗР

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

Металостругар

Опис посла: послови електричара на одржавању у
кругу фабрике.

Београд, Водоводска 158
тел. 064/8412-149
e-mail: mile.kovacevic@ferbild.rs

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања;
неопходно је радно искуство у траженом занимању.

10 извршилаца

21235 Темерин, Новосадска 27
e-mail: tirmas@eunet.rs

на одређено време због повећаног обима
посла
2 извршиоца

Металоглодач

на одређено време због повећаног обима
посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема.
ОСТАЛО: Радно искуство минимум 3 године. Пријаве
слати на горенаведену адресу или на и-мејл.
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конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да
пошаљу поштом, и-мејлом или да се јаве на телефон
послодавца, лице за контакт Јасмина Новаковић.

„CARNELIAN“ DOO

Нови Сад, Булевар ослобођења 68а
тел. 021/473-91-48
e-mail: carnelian@mts.rs

| Број 746 | 11.10.2017.

Бравар

на одређено време 3 месеца (могућност
продужења уговора), место рада:
Суботица - Биково
3 извршиоца

„ФЕРБИЛД” ДОО БЕОГРАД

Тесар

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

Армирач

10 извршилаца

Опис посла: браварски послови одржавања у кругу
фабрике.

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

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања;
неопходно је искуство у траженом занимању.

Помоћни грађевински радник

ОСТАЛО: Обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана,
обезбеђен превоз, рад у сменама, ноћни рад. Трајање

УСЛОВИ: од I степена стручне спреме, без обзира на
радно искуство.

10 извршилаца

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

Индустрија и грађевинарство / Пољопривреда

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.

Пољопривреда
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

место рада Уб, Ваљево, на одређено
време
2 месеца
2 извршиоца

На основу члана 54 Закона о државним службеницима
(“Службени гласник РС” број 79/05, 81/05-испр., 83/05
- испр., 64/07, 67/07 - испр., 116/08, 104/09 и 99/14),
члана 17 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, број 41/07-пречишћен
текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51
број: 112-7303/2017 од 01.08.2017. године и Закључка о измени Закључка 51 број: 112-7303/2017 од
01.08.2017. године Комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 број: 112-9113/2017 од
29.09.2017. године, оглашава

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електроинсталатер; без обзира на радно искуство; возачка дозвола Б
категорије. Теренски рад.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА

Електромонтер

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Дирекција за националне референтне лабораторије, Земун, Батајнички друм 7 део број 10

„ЛУКС ЕЛЕКТРО“ ДОО

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

Електроинсталатер

место рада Уб, Ваљево, 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.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места.
Кандидати се могу јавити послодавцу путем и-мејла
или телефона, лице за контакт Јелена Матић.

ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА
АС „БРАЋА СТАНКОВИЋ“ ГРОЦКА
Гроцка, Бориса Кидрича 1, Гроцка
тел. 062/8853-796
e-mail: kristina.bartula@pekara-as.rs

Помоћни радник у производњи
на одређено време
15 извршилаца

УСЛОВИ: Место рада: Гроцка - Бегаљица, образовање: I и II ниво образовања. Радно искуство: без
обзира. Остали услови рада: пробни рад 3-5 дана,
обезбеђен превоз од и до Смедерева. Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт телефон послодавца или путем мејл адресе.

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за испитивања
присуства регулисаних штених
организама, карантинских штетних
и економских штетних организама
у узорцима биљака и регулисаним
биљним производима, у звању
саветник, Фитосанитарна лабораторија
са банком биљних гена у Дирекцији за
националне референтне лабораторије
1 извршилац

Опис послова: прикупља елементе за израду стандардних оперативних процедура за валидацију и
верификацију микробиолошких метода испитивања;
води картоне опреме; врши пријем и обраду узорака
за испитивање; испитује присуство регулисаних штених организама, карантинских штетних и економских
штетних организама у узорцима биљака и регулисаним биљним производима применом лабораторијских
метода; прикупља елементе за израду стандардних
оперативних процедура за валидацију и верификацију микробиолошких метода испитивања; води картоне опреме, програма и планова валидације метода;
обавља и друге послове по налогу шефа лабораторије.
Услови: стечено високо образовање из научне
области биотехничке науке - смер заштита биља
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године,
положен државни стручни испит, знање рада на
рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
прописа који регулишу област здравља биља, познавање протокола испитивања карантинских штетних
организама, регулисаних некарантинских штетних
организама, регулисаних штетних организама односно
биљних патогена; познавање прописа који регулишу
област државне управе - усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

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

Место рада: Београд - Земун, Батајнички друм 7 део
број 10

2. Радно место за испитивања састава
и квалитета млека, у звању виши
саветник, Лабораторија за безбедност
хране и испитивање квалитета млека,
Дирекција за националне референтне
лабораторије
3 извршиоца

Опис послова: израђује и уводи стандардне оперативне процедуре валидације и верификације метода
испитивања квалитета млека; организује и обавља
послове у вези са припремом узорака за обављање
испитивања параметара квалитета (укупан број бактерија, соматских ћелија, хемијског састава и присуства остатака ветеринарских лекова); обавља послове лабораторијских испитивања применом метода
инструменталне анализе састава млека; планира и
спроводи набавку, одржавање и дистрибуцију референтног материјала и чување узорака; учествује у
изради националних водиче за узорковање и руковање узорцима ради спровођења лабораторијских
испитивања млека; учествује у организацији тестова
потврде, набавци, одржавању и дистрибуцији референтних материјала; уводи нове методе у рад, проверава њихову погодност за испитивање и обавља
валидацију развијених метода; обавља и друге послове по налогу начелника Лабораторије.
Услови: стечено високо образовање из научне
области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама или
из научне области биотехничке науке - смер прехрамбена технологија или из научне области технолошко инжењерство - смер прехрамбена технологија на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијамао дносно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, радно
искуство у струци од најмање 7 година, од чега 1 година радног искуства на пословима сарадника у микробиолошкој лабораторији или сарадника за хигијену и
технологију хране у микробиолошкој лабораторији,
положен државни стручни испит, знање енглеског
језика, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о безебедности хране и других
прописа који уређују област производње и промета хране и хране за животиње, познавање поступка
акредитације лабораторија за испитивање и еталонирање, захтева стандарда СРПС ИСО 17025:2006
Општи захтеви за компетентност лабораторија за
испитивање и лабораторија за еталонирање, познавање релевантних домаћих прописа и метода везаних за лабораторијска испитивања млека - усмено;
познавање прописа који регулишу систем државне
управе - усмено; знање енглеског језика - усмено;
знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд - Земун, Батајнички друм 7 део
број 10
III Aдреса на коју се подносе пријаве за конкурс: поштом на адресу Министарства пољопривреде
и заштите животне средине, Немањина 22-26, 11000
Београд, са назнаком: „За јавни конкурс”. Лична достава пријава могућа је на писарници Управе за заједничке послове републичких органа на адреси Немањина
22-26, 11000 Београд.
IV Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
V Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: Светлана Трпковић и Љиљана Аларгић,
телефон: 011/3621-958.
VI Општи услови за запослење на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да
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је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса
раније није престао радни однос због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест месеци.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; 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; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених;
диплома којом се потврђује стручна спрема; доказ
о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима; доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којима се доказује
на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), а за радно
место под редним бројем 2 и доказ (потврде, решења
и други акти) из ког се види да је кандидат најмање
једну годину обављао послове сарадника у микробиолошкој лабораторији или сарадника за хигијену и технологију хране у микробиолошкој лабораторији.
Напомена: Сви докази прилажу се у оригиналу
или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова,
односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.
Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.
Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о
положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016)
прописано је, између осталог, да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће те податке прибавити сама. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две
могућности, да орган прибави податке о којима се води
службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам.
Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: www.minpolj.gov.rs, у делу Конкурси. Попуњену
изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
VIII Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне,
уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина у
изборном поступку обавиће се у просторијама Палате „Србија”, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (Источно крило), у просторијама Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд,
Немањина 22-26 или Омладинских бригада 1, као и
у просторијама Дирекције за националне референтне лабораторије, Београд - Земун, Батајнички друм 7
део број 10, почев од 25.10.2017. године, o чему ће
учесници конкурса бити обавештени електронском
поштом или телефонским путем или путем телеграма
на контакте које су навели у пријави.
Напомене: За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу подлежу пробном раду у трајању
од 6 месеци. Кандидати без положеног државног
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стручног испита примају се на рад под условом да тај
испит положе до окончања пробног рада. Државни
службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или
премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на
које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су
приложили тражене доказе.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази
у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве
пријаве, биће одбачене.
Овај оглас објављује се на огласној табли и
веб-страници Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде: www.minpolj.gov.rs,
веб-страници Дирекције за националне референтне
лабораторије, веб-страници Службе за управљање
кадровима: www.suk.gov.rs, где се може погледати
опис послова радног места, на порталу е-Управе, као
и на веб-страници и у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.

“ЗАВОД НУВАН” ДОО

21000 Нови Сад, Новосадског сајма 58/4
тел. 021/530-714, 021/422-025
e-mail: djordje.zavodnuvan@gmail.com

Техничар у служби ДДД

на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: IV степен санитарно-еколошка сестра, ветеринарски техничар или пољопривредни техничар,
возачка дозвола Б категорије; основна информатичка
обука; енглески језик - почетни ниво; теренски рад.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на горе наведени телефон и и-мејл. Рок за пријаву до 01.11.2017.

Ветерина

Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос

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

Б Е О Г РА Д

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
“КОЦЕЉЕВА”

ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“

15220 Коцељева, Миће Станојловића 8
тел. 015/556-173

11070 Нови Београд, Милентија Поповића 16

Дипломирани ветеринар

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

Педагошки асистент

радна јединица Амбуланта Доње
Црниљево
2 извршиоца
Кратак опис посла: рад на терену; рад у амбуланти;
рад на извршавању послова из програма мера здраствене заштите животиња.
УСЛОВИ: дипломирани ветеринар. Предност за
пријем имају дипломирани вертеринари са искуством у раду на терену. Стан за ветеринаре је
обезбеђен. За све додатне информације обратити
се на контакт телефон 064/225-94-31.

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА „ИМЕС
ВЕТЕРИНА“ ДОО

Падинска скела, Индустријско насеље бб

Помоћни радник

рад на фарми свиња „Визељ“, место рада
Палилула (Падинска Скела)
на одређено време
6 извршилаца
УСЛОВИ; образовање: I степен стручне спреме, радно
искуство: небитно.
ОСТАЛО: рад у сменама, обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана. Трајање конкурса: до 05.11.2017. Начин
конкурисања: потребно је да кандидати пошаљу своје
радне биографије на мејл: info@imes.rs или да се јаве
на контакт телефон 011/8871-148.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња школа,
завршен програм за стручно усавршавање педагошких асистената. Кандидат треба да испуњава услове
из чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања: да има одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст. 1
т. 3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
доставити: кратку биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе, додатак дипломи, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених (на новом обрасцу издат од
01.03.2010. године), доказ о знању језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад у школи. За послове
педагошког асистента потребно је доставити доказ
о завршеном програму обуке педагошких асистената и мишљење органа локалне самоуправе. Уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Уверење о некажњавању прибавља школа службеним путем. Сва приложена документа морају бити уредно оверена. Пријаве
слати на наведену адресу, у року од 15 дана од дана
објављивања.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕЗ ЛАЗАР“

11550 Лазаревац, Бранка Радичевића 27а
тел. 011/8122-251

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд, Омладинских бригада 25
тел. 011/216-35-32

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ

Наставник математике

Наставник енглеског језика

Наставник практичне наставе,
област Медицина ужа научна област
Радиологија

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава све законом
утврђене услове за заснивање радног односа сагласно члану 120 Закона о сновама система образовања
и сходно Правилнику о врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/127
и 3/17) и Правилнику о организацији и систематизацији послова у ОШ „Кнез Лазар“: да има одговарајуће
образовање сагласно чл. 8 став 2, 3 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“,
број 72/09, 52/11, 55/13 - аутентично тумачење 35/15,
68/15 и 62/16 - Одлука УС); да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да је
држављанин Републике Србије; да зна језик на коме
се изводи васпитни рад - српски језик.
ОСТАЛО: Потребна документа: оверена копија дипломе или уверења, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење или потврда о
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање (поднети сва потребна документа). Пријаве се
подносе у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу школе.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3
тел. 011/2638-622

Лектор за ужу научну област
Германистика, предмет Немачки језик
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

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

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

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филолошки или
њему одговарајући факултет, општи успех на основним студијама најмање 8, смисао за наставни рад.
Остали услови утврђени су чланом 114 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Сарадник у настави за ужу научну
област Неохеленистика, предмет Грчки
језик и књижевност
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија који је
претходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање 8. Остали услови утврђени су чланом
114 Статута Филолошког факултета Универзитета у
Београду.
ОСТАЛО: Кандидати подносе пријаву са биографијом,
оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине, списак радова и радове, на наведену адресу
факултета, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.
Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време до повратка запослене
са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор
енглеског језика и књижевности, дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, мастер филолог
(студијски програм Англистика, студијски програм
или главни предмет, односно профил Енглески језик
и књижевност), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност); психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима; држављанство Републике Србије; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву приложити: фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми и фотокопију уверења
о држављанству.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕСЕЛИН МАСЛЕША“

11000 Београд, Кумодрашка 72
тел. 2471-675

Наставник разредне наставе

за рад у боравку, на одређено време,
боловање преко 60 дана
3 извршиоца

Наставник физичког васпитања

на одређено време до 31.08.2018. године,
са 50% радног времена

Наставник руског језика

на одређено време, породиљско одсуство,
са 55% радног времена
УСЛОВИ: Општи и посебни услови за заснивање радног односа у школи прописани су чл. 8 и 120 Закона
о основама система и образовања и васпитања (“Сл.
гл. РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и чл. 3 став 1 тачка
3 подтачка 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи. Кандидат уз пријаву са биографским подацима, односно радном биографијом, треба да достави:
диплому о одговарајућем стеченом високом образовању за радно место наставника, сходно Правилнику
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Сл. гл. РС -Просветни
гласник”, бр. 11/12 и 15/13) и чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”,
бр.72/09 , 52/11, 55/13); уверење о држављанству РС,
не старије од 6 месеци; доказ о знању језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на том језику). Кандидати морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечених 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 и физичка способност
за рад са децом и ученицима биће проверена само
за кандидате који буду испуњавали услове конкурса
и који буду у ужем избору на основу одлуке директора школе. Уверење да кандидати нису осуђивани за
дела утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља
школа. Лекарско уверење односно доказ за општу
здравствену способност доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Докази о испуњености услова се подносе у оригиналу или оверене
фотокопије. Пријаве доставити у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.

11080 Земун, Цара Душана 254

на одређено време

УСЛОВИ: медицински или дефектолошки факултет
са претходно завршеном високом здравственом школом струковних студија, студијски програм Струковни
медицински радиолог, искуство у струци од најмање
три године.

Сарадник за вежбе и практичну
наставу, област Медицина ужа научна
област Радиологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: висока здравствена школа струковних студија, искуство у струци од најмање три године.

Предавач, област Медицина ужа научна
област Епидемиологија
са 50% радног времена, на одређено
време од 3 године

УСЛОВИ: магистеријум из медицинских наука или специјализација из епидемиологије или микробиологије,
искуство у настави 3 године.

Сарадник за вежбе и практичну
наставу, област Медицина ужа научна
област Здравствена нега
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: висока здравствена школа струковних студија и искуство у струци од најмање три године.
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.

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

Предавач за образовно-уметничко
поље Уметност, ужа стручна област
Драмске и аудио-визуелне уметности
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: за избор у звање предавача кандидати
морају да испуњавају опште услове прописане чл. 62
став 4 (неосуђиваност за прописана кривична дела) и
чл. 64 ставови 1, 2 и 4 Закона о високом образовању,
чл. 32 став 3 Статута школе, чл. 3 став 2 Правилника о
избору и ангажовању наставника и сарадника и чл. 13
став 2 Правилника о систематизацији радних места,
опису послова и условима за заснивање радног односа у Високој школи електротехнике и рачунарства
струковних студија (даље Правилник о систематизацији) одговарајући стручни/академски/научни назив и
способност за наставни рад.

Асистент за област Електротехничко
и рачунарско инжењерство, ужа
стручна област Електроника и
телекомуникације
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: обавезни услови за избор у звање асистента
за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа стручна област Електроника и телекомуни-
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кације су: а) општи услови за избор у звање асистента, кандидати морају да испуњавају све опште услове
прописане чл. 62 став 4 (неосуђиваност за прописана кривична дела и чл. 72 ставови 1, 2 и 3 Закона
о високом образовању, чл. 36 став 9 Статута школе. чл. 9 став 1 Правилника о избору и ангажовању
наставника и сарадника и чл. 14 став 2 Правилника
о систематизацији (одговарајући стручни/академски/научни назив и способност за наставни рад), б)
посебни услови: за избор у звање асистента, кандидати морају да испуњавају и следеће посебне услове:
добро познавање рада са микроконтролерима; добро
познавање рада са пакетима за цртање електричних
шема, разраду штампаних плоћа и симулацију; добро
познавање рачунарских мрежа; пожељно искуство
у раду са Микро Тик мрежном опремом. Кандидати
обавезно достављају доказе да испуњавају све наведене опште и посебне услове у звање и то: пријаву
на конкурс са основним и контакт подацима и уз обавезно назначавање у пријави за које се звање конкурише; кратку радну биографију (CV) и одговарајуће
доказе који потврђују наводе из биографије; оверене
фотокопије исправа о стеченим степенима високог
образовања (дипломе или уверења о дипломирању)
о стеченом степену високог образовања који је прописан као услов за избор у звање; извод из матичне
књиге рођених (или оверену фотокопију); уверење о
држављанству РС (или оверену фотокопију); 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 овог
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. Конкурс је отворен до 15. новембра 2017.
године до 16 часова. Пријаве на конкурс се могу предати лично, искључиво радним данима (понедељак
- петак) од 10-16 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 у
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.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗАГА МАЛИВУК“

Београд, Грге Андријановића 18
тел. 011/2712-371

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запосле
са породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен 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 основној 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
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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. Пријаву на конкурс са доказима доставити на
горенаведену адресу школе, са назнаком „За конкурс”.

Чистачица

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
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 има 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. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаву на
конкурс са доказима доставити на горенаведену адресу школе, са назнаком “За конкурс”.

Педагошки асистент

на одређено време до краја радне
2017/2018, односно до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће образовање (најмање средње образовање); сертификат
- савладана обука за педагошког асистента (уводни
модул); психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; да зна српски језик
на коме се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати су дужни да уз пријаву на оглас доставе: оверену
фотокопију дипломе о завршеној школи, сертификат о
савладаној обуци за педагошког асистента - оверена
копија, уверење о држављанству Републике Србије,
извод из матичне књиге рођених. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом доставља се пре закључивања уговора о
раду. Доказ из чл. 120 ст. 1 тачка 3 прибавља установа.
Пријаве са документацијом подносе се на горенаведену адресу школе са назнаком „За конкурс” у року од 8
дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
11260 Београд - Умка
Милије Станојловића 10
тел. 011/802-5802

Педагог школе, стручни сарадник

на одређено време, замена преко 60 дана,
до повратка запослене којој мирује радни
однос
УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајуће
образовање у складу са чланом 8 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
бр. 55/13, 35/15 -аутентично тумачење, 68/15 и 62/16)
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2102, 15/2013,
2/2016, 10/2016 и 11/2016) као и да испуњавају услове порописане чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања. Потребно је да кандидати
имају: одговарајуће образовање; психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
прилаже кандидат који буде примљен по конкурсу,
пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани
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 родоскврњење, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела 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; да имају држављанство Републике
Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су
обавезни да доставе: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
оверену фотокопију или оригинал уверења да лице
није под истрагом и да против лица није подигнута
оптужница - не старије од 6 месеци и оригинал или
оверену фотокопију о држављанству Републике
Србије - не старије од 6 месеци, доказ о знању српског
језика (уколико знање није стечено на српском језику). У поступку одлучивања о избору стручног сарадника директор врши избор кандидата које упућује на
претходну психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима, коју обавља надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Директор доноси одлуку о избору стручног сарадника - педагога у року од 8 дана од дана
добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве слати на
адресу ОШ „Доситеј Обрадовић“, 11260 Умка, Милије
Станојловића 10, са назнаком „За конкурс”. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Додатне информације могу се
добити на телефон школе: 011/802-5802.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 1

Наставник, сва звања, за ужу научну
област Екологија шума, заштита и
унапређивање животне средине
на неодређено/одређено време од 5
година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука - биотехничке науке, студијски програм Шумарство, способност
за наставни рад, научни односно стручни радови,
шумарски факултет, одсек Шумарство; без обзира на
радно искуство.

Наставник - доцент за ужу научну
област Семенарство, расадничарство и
пошумљавање
на одређено време од 5 година

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

Наука и образовање

УСЛОВИ: научни назив доктора наука - биотехничке науке, студијски програм Шумарство, способност
за наставни рад, научни односно стручни радови,
шумарски факултет, одсек Шумарство; без обзира на
радно искуство.

Наставник - доцент за ужу научну
област Техничка механика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора техничких наука из
области машинства/грађевинарства или доктора биотехничких наука из области прераде дрвета, способност за наставни рад, научни односно стручни радови, машински/грађевински или шумарски факултет,
одсек ТМП; без обзира на радно искуство.

Наставник - доцент за ужу научну
област Хидрогеологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука - геолошко
инжењерство, способност за наставни рад, научни
односно стручни радови, рударско-геолошки факултет, геолошки одсек, Департман за хидрогеологију;
без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом и Правилником о
систематизацији послова и радних задатака радника
Шумарског факултета као и Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду. Пријаве са биографијом
и доказима о испуњености услова из конкурса (оверене фотокопије диплома, извод из матичне књиге
рођених, држављанство, списак научних и стручних
радова, сепарате радова...), достављају се надлежној служби Шумарског факултета у Београду, Кнеза
Вишеслава 1, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у огласним новинама и на сајту Националне
службе за запошљавање, на сајту Факултета и сајту
Универзитета.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ
МИТРАЉЕТА“

Земун, Батајница, Далматинске загоре 94

Наставник математике

са 44% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује: одговарајуће
образовање у складу са чл. 8 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 68/2015 и 62/2016)
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл.
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/012, 15/2013,
2/2016, 10/2016 и 11/2016); образовање из чл. 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 испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл.
8 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са ученицима; да има држављанство РС; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да зна језик
на коме се изводи васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену
фотокопију дипломе о завршеном факултету; оверену фотокопију доказа да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи у складу са ЕвропсБесплатна публикација о запошљавању

ким системом преноса бодова (уверење одговарајуће
високошколске установе или доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије у току студија
или доказ о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу); оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту или испиту за лиценцу
(важи за кандидате који нису приправници); уверење
о држављанству - оверена фотокопија; извод из матичне књиге рођених - оверена фотокопија; CV; доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само
изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду.
Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа.
Знање језика на коме се изводи васпитно-образовни
рад доказује се положеним испитом из тог језика по
програму одговарајуће високошколске установе, осим
за кандидате који су стекли образовање на језику на
коме се остварује васпитно-образовни рад (српски
језик). Пријава на конкурс мора садржати актуелни
број фиксног и мобилног телефона и тачну адресу
пребивалишта. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити разматране. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са документима којима се доказује испуњеност услова конкурса диставити на горенаведену адресу.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„КОЛУБАРА“

11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6
тел. 011/8123-249

Наставник математике

на одређено време ради замене одсустног
запосленог преко 60 дана

Наставник електрогрупе предмета

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају услове прописане законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у
публикацији “Послови”. Уз пријаву на конкурс треба
приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми И доказ о поседовању држављанства
Републике Србије. Пријаве са назнаком “За конкурс”
подносе се на горенаведену адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

сарадника и васпитача у основној школи и Правилником о организацији рада и систематизацији радних
места у школи; 2) психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима; 3) да кандидат
није осуђиван правоснажном 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 међународном правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
је држављанин Републике Србије. Пријаве на конкурс
са доказима о испуњености услова за пријем у радни
однос достављају се на адресу: ОШ „Вук Караџић“,
11253 Сремчица - Београд, Школска 4, са назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од објављивања
конкурса, рачунајући и дан објављивања конкурса.
Испуњеност услова из тачке 2 доказује се приликом
пријема у радни однос а испуњеност услова из тачке
3 школа прибавља службеним путем. Кандидати су
дужни да школи уз пријаву на конкурс доставе писану
биографију, оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије и извод из матичне књиге рођених
или венчаних. Непотпуне и неблаговремене пријаве
на конкурс неће бити разматране.

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧИЈА КУЋА - ЉУБАВ, ВЕРА И
НАДА“
Београд, Кнеза Данила 45
тел. 011/33-41-130
e-mail: office@decijakuca.rs

Психолог
Васпитач

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе и
доказе о испуњености услова за ово радно место, и
то: радну биографију, мотивационо писмо, диплому
о стеченом образовању, извод о положеним испитима, лекарско уверење о способности за рад, санитарну књижицу, уверење о држављанству, уверење да
кандидат није осуђиван. Кандидати свој CV шаљу на
и-мејл адресу: office@decijakuca.rs, а за све информације се јавити на број телефона: 060/628-6944.

Наставник разредне наставе

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У
БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ

11253 Сремчица - Београд, Школска 4
тел. 011/2526-114, 011/2522-718
e-mail: osvukk@mts.rs

на одређено време до повратка запослене
на рад
2 извршиоца

Наставник српског језика и
књижевности

са 65% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог на рад

Наставник математике

на одређено време до повратка запослене
на рад

Наставник хемије

са 50% радног времена, на одређено
време до краја школске 2017/18. године

Наставник музичке културе

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка запослене на рад
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос: 1) одговарајуће образовање прописано Законом о основама
система образовања и васпитања, Правилником о
врсти и степену стручне спреме наставника, стручних

11000 Београд, Париска 16
тел. 2181-214

Ванредни професор за ужу уметничку
област Сликарство
на одређено време од пет година
2 извршиоца

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

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Доцент за ужу научну област
Математичка анализа

на одређено време од 60 месеци
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука
из области за коју се бира. Ближи услови за избор су
утврђени чл. 71, ст. 1 Закона о високом образовању
(,,Сл. гласник РС”, бр. 44/2010) и чланом 91 Статута
Математичког факултета.
ОСТАЛО: Потребно је поднети: молбу, биографију,
оверену копију дипломе, списак научних радова и
сепарате истих. Молбе са потребним документима
могу се доставити Факултету на наведну адресу или
лично предати у Секретаријату факултета, Студентски трг 12-16, сваког радног дана од 10-15 часова, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

11000 Београд, Господара Вучића 50
тел. 011/6451-843

да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван
правоснажном 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 родоскрнављање,
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; да је држављанин Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву кандидати подносе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; потврду о стеченом образовању у складу са
чланом став Закона о основама система образовања и
васпитања (оригинал или оверену фотокопију); оверену фотокопију уверења о држављанству, не старијег
од 6 месеци; оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених. Рок за пријављивање кандидата је 8
данаод дана објављивања конкурса. Пријаве са свим
наведеним документима доставити поштом на адресу:
Железничка техничка школа, 11120 Београд, Здравка
Челара 14. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране.

Ванредни професор или доцент за
ужу научну област Правне науке за
наставни предмет Кривично право

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

на одређено време 5 година

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

УСЛОВИ : доктор правних наука, VIII степен стручне
спреме; радни однос се заснива са пуним радним временом.

Демонстратор за ужу научну област
Српска књижевност, предмет Народна
књижевност

Ванредни професор или доцент за ужу
научну област Студије безбедности за
наставни предмет Теорије конфликата
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор правних наука, доктор политичких наука или доктор наука одбране, безбедности и
заштите, VIII степен стручне спреме; радни однос се
заснива са пуним радним временом.

Доцент за ужу научну област Студије
безбедности за наставни предмет
Криминологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор правних наука, VIII степен стручне спреме; радни однос се заснива са пуним радним временом.
ОСТАЛО: Остали услови утврђени су одговарајућим
одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење,
97/08, 44/2010 и 93/2012, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 68/15 ) и Статутом Факултета безбедности. Уз пријаву кандидат подноси: биографију,
оверену фотокопију дипломе, списак научних радова,
као и радове. Пријаве кандидата са прилозима подносе се Универзитету у Београду - Факултету безбедности, Господара Вучића 50, лично или путем поште, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ЖЕЛЕЗНИЧКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Београд, Здравка Челара 14

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник саобраћајне групе предмета
на одређено време ради одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама; да има образовање у складу са чланом 8 став 4
Закона о основама система образовања и васпитања;
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на одређено време, за школску 2017/18.
годину

Демонстратор за ужу научну област
Српска књижевност, предмет
Средњовековна књижевност

на одређено време, за школску 2017/18.
годину

Демонстратор за ужу научну област
Српска књижевност, предмет Методика
наставе књижевности и српског језика
на одређено време, за школску 2017/18.
годину

Демонстратор за ужу научну
област Библиотекарство, предмет
Библиотекарство

на одређено време, за школску 2017/18.
годину
УСЛОВИ: студент мастер академских, односно докторских студија у области филолошких наука који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву са биографијом,
оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине, на наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ СЕЉА”
11561 Дудовица
тел. 011/8187-011

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: За наведено радно место потребно је да су
испуњени услови прописани чл. 8 став 2 и чланом 120
Закона о основама система образовања и васпитања и
Правилником о организацији и систематизацији послова у основној школи. Потребно је да кандидат поседује:
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама дру-

гог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске струдије 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. Лице из члана 8 става 2 овог Закона
мора да има образовање из психолошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току судија или након дипломирања, од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном
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 родоскврњење, за кривично
дело примање мита или двање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених медјународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; знају језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Поред услова
који су прописани законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме, прописане Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву кандидат је дужан да достави доказе о испуњавању услова конкурса: оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; уверење о држвљанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци) или оверену фотокопију; извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); радну биографију. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима, канидат је дужан да достави пре
закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о
избору кандидата, у Филијали Београд Националне
службе за запошљавање биће извршена психолошка процена способности кандидата за рад са децом и
ученицима. Доказ о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Рок за подношење пријаве на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Приложена документација се не враћа. Информације о
конкурсу могу се добити на телефон школе: 011/8187011. Пријаве се подносе на горенаведену адресу школе
са назнаком “За конкурс”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Услед техничке грешке објављен је оглас у
публикацији „Послови“ број 744 (стр. 26),
27.09.2017. године и исти се поништава се у
целости, јер је већ објављен у претходном
броју. Овим путем се извињавамо оглашивачу
и кандидатима.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
Београд, Црнотравска 27
тел. 011/3530-600, 3530-607

Наставник вежби за групу
стручних предмета (Кинезилогија,
Кинезитерапија, Масажа, Здр. нега и
рехабилитација, Физикална терапија,
Специјална рехабилитација, ОКМ)
пробни рад траје до 6 месеци
Наставник теорије за групу
стручних предмета (Кинезилогија,
Кинезитерапија, Масажа, Здр. нега и
рехабилитација, Физикална терапија,
Специјална рехабилитација)

са 80% радног времена, пробни рад траје
до 6 месеци
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УСЛОВИ: доктор медицине, спец. физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник теорије и вежби за групу
стручних фармацеутских предмета
(Фарм. технологија, Фармакогнозија
са фитотерапијом, Фарм. хемија са
аналитиком лекова, Мед. биохемија,
ОКФ, токсикологија), са 60% радног
времена
Наставник анатомије и физиологије

за 30% радног времена, пробни рад траје
до 6 месеци

Наставника фармакологије

за 10% радног времена, пробни рад траје
до 6 месеци

Наставник неурологије

за 10% радног времена, пробни рад траје
до 6 месеци
УСЛОВИ: доктор медицине, спец. неурологије.

Наставник психијатрије

за 10% радног времена, пробни рад траје
до 6 месеци
УСЛОВИ: доктор медицине, спец. психијатрије.

Наставника инфектологије

за 10% радног времена, пробни рад траје
до 6 месеци

Наставник интерне медицине

за 20% радног времена, пробни рад траје
до 6 месеци
УСЛОВИ: доктор медицине, спец. интерне медицине.

Наставник хирургије

за 20% радног времена, пробни рад траје
до 6 месеци
УСЛОВИ: доктор медицине, спец. хирургије опште
медицине или једне од хируршких грана.

Наставник педијатрије

за 10% радног времена, пробни рад траје
до 6 месеци
УСЛОВИ: доктор медицине, спец. педијатрије.

Наставник гинекологије и акушерства

за 10% радног времена, пробни рад траје
до 6 месеци

Наставник математике

за 70% радног времена, пробни рад траје
до 6 месеци

Наставник рачунарства и информатике
и медицинске информатике

за 20% радног времена, пробни рад траје
до 6 месеци

Наставник историје

за 20% радног времена, пробни рад траје
до 6 месеци

Наставник биологије

за 50% радног времена, пробни рад траје
до 6 месеци

Наставник медицинске етике

за 5% радног времена, пробни рад траје
до 6 месеци

Наставник хемије

за 40% радног времена, пробни рад траје
до 6 месеци
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник латинског језика

за 10% радног времена, пробни рад траје
до 6 месеци
УСЛОВИ за сва радна места: Послове наставника
могу обављати лица која испуњавају услове из члана 139-142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“ 88/2017) и Правилника
о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада здравство и социјална заштита
(„Сл. гласник - Просветни гласник“, 8/2015 и 21/2015,
11/2016).
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу:
основне биографске податке, оверен препис дипломе о завршеном факултету, оверен препис уверења о
положеном стручном испиту - лиценца за наставника,
потврду да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова, прилоге којима кандидат доказује своје стручне и друге квалитете, препоруке и сл., уверење о држављанству РС,
извод из матичне књиге рођених, уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима, уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 3 месеци, односно за
кривична дела утврђена законом која га чине неподобним за обављање послова у школи. Пробни рад траје до
6 месеци. Пријаве на оглас достављају се искључиво у
електронској форми, у року од 5 дана од дана објављивања истог. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Контакт особа Горан Ђокић, direktor@
mmilankovic.edu.rs, тел. 011/353-0607. Одлука је достављена Националној служби за запошљавање ради
објављивања огласа у огласним новинама Националне
службе за запошљавање „Послови“.

БОР
ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 019/808-951

1) Наставник француског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 77,78%
радног времена

2) Наставник физичког васпитања

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

3) Наставник физичког и здравственог
васпитања

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 30% радног
времена

4) Наставник физичког васпитања изабрани спорт

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 15% радног
времена

5) Наставник музичке културе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 45% радног
времена

6) Наставник грађанског васпитања
у 2. циклусу основног образовања и
васпитања, на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60
дана, са 30% радног времена

7) Наставник домаћинства

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 10% радног
времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање односно стручна
спрема према чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013 и 68/2015) и према Правилнику о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи (“Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2000/2016 и
10/2016), за радна места под тачкама 1 до 5 и према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних
предмета у основној школи (“Сл.гласник - Просветни
гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013 и 10/2016), важи за
радна места под тачкама 6 и 7; образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова или положене испите у
току студија из педагогије и психологије или положен
стручни испит, односно положен испит за лиценцу;
психичка физичка и здравствена способност за рад са
ученицима; да кандидат није осуђиван 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 родоскрвњење, 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; држављанство Републике Србије;
да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: диплому
(оригинал или оверену фотокопију); доказ да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова или
доказ да има положене испите у току студија из педагогије и психологије или доказ о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу; извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију); доказ о познавању српског
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Пријаве са доказима
о испуњавању услова конкурса могу се поднети лично или поштом на адресу школе са назнаком “За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА“ НЕГОТИН
19300 Неготин
тел. 019/542-635

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време до 10.08.2018.
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из
члана 120 Закона о основама система образовања и
васпитања, и то: да имају одговарајуће образовање
(напред наведено); да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном 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 родоскврњење, 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; да
имају држављанство Републике Србије; да знају језик
на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: извод из матичне књиге рођених; уверење
о држављанству РС- не старије од 6 месеци; оверен
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препис дипломе о стручној спреми. Доказ да кандидат
није осуђиван прибавља установа, а лекарско уврење
се доставља пре закључења уговора о раду. Пре
доношења одлуке о избору извршиће се провера психофизичких способности за рад са децом и ученицима
од стране надлежне службе за послове запошљавања
оних кандидата који уђу у ужи избор, а сходно члану 130 ст. 5 Закона о основама система образовања
и васпитања. Рок за пријављивање по конкурсу је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара Предшколске установе “Пчелица” Неготин
и путем телефона 019/542-635.

СРЕДЊА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”

19320 Кладово, Младости 1
тел. 019/803-335
тел./факс: 019/801-274
e-mail: gimnazija@kladovonet.com
www.svetisavakladovo.edu.rs

Наставник музичке културе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са функције, са 10% радног
времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/15 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/16 - одлука УС) и Правилником
о изменама и допунама Правилника о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама (“Сл. гласник РС”, бр.
5/91, 11/2008, 9/2013, 6/2014).
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву подноси: диплому о
високом образовању стеченом 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; доказ (уверење) да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова,
односно уверење о положеном стручном испиту, тј.
испита за лиценцу; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичње књиге рођених; уверење или сертификат да је кандидат положио испит
из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе, којим потврђује да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад, тј. српски језик,
уколико је одговарајуће образовање стекао на страном језику. Уколико кандидат подноси копије наведених докумената, исте морају бити оверене. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима, кандидат подноси пре
закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности
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 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, прибавља школа по службеној
дужности. Кандидати ће, по извршеном избору, бити
писмено обавештени о резултатима конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА

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

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са одсуства ради неге детета,
са 72,22%
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 8 став 2 и чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/15 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/16 - одлука УС) и Правилником
о изменама и допунама Правилника о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама (“Сл. гласник РС”, бр.
5/91, 11/2008, 9/2013, 6/2014).
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву подноси: диплому о
високом образовању стеченом 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; доказ (уверење) да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова, односно уверење о положеном стручном испиту, тј. испита за лиценцу; уверење о држављанству Републике
Србије; извод из матичне књиге рођених; уверење
или сертификат да је кандидат положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе, којим потврђује да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, тј. српски језик, уколико је одговарајуће образовање стекао на страном
језију. Уколико кандидат подноси копије наведених
докумената, исте морају бити оверене. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима кандидат подноси пре закључења
уговора о раду. Доказ о неосуђиваности 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 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, прибавља школа по службеној дужности.
Кандидати ће, по извршеном избору, бити писмено
обавештени о резултатима конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Ч АЧ А К
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У
ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Рачунарска техника
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике,
студент докторских студија у одговарајућој научној
области који је претходне нивое студија завршио са
укупном просечном оценом најмање 8 и који показује
смисао за наставни рад. Поред наведених услова кандидати треба да испуњавају друге услове прописане
Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета техничких
наука у Чачку. Пријава на конкурс треба да садржи
име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања и број телефона, податке о образо-

вању, податке о радном искуству и друго. Уз пријаву
приложити: биографију, доказ о одговарајућој стручној спреми, списак научних и стручних радова, као
и саме радове, потврду о уписаним докторским студијама и доказ надлежног органа о неосуђиваности у
смислу члана 62 став 4 Закона о високом образовању
и чл. 125е став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу.
Пријаве на конкурс, са доказима о испуњавању услова конкурса, доставити на горенаведену адресу. Рок
за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови” и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ЈАГОДИНА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

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

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 („Сл. гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење
68/15 и 62/16 - одлука УС) и у 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 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 испуњава услове за наставника те врсте школе
и подручја рада, 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 пет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван 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 директора 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; 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
подоношења оптужног предлога за кривична дела
из члана 120 Закона о основама система образовања
и васпитања.
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: радну биографију са кратким прегледом
кретања у служби и прегледом програма рада директора, оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању, доказ о стеченом
звању у области образовања - уколико је кандидат
стекао, оверену фотокопију, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу за наставника, педагога или психолога,
потврду да имају 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 нису правоснажно осуђени 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 чл. 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. 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 којем 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
сматраће се комплетном уколико су 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 донети лично, радним данима од 9 до 14 часова, у предвиђеном року.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“

35250 Параћин, Књаза Милоша 2
тел. 035/563-054

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
запосленог именованог за вршиоца
дужности директора, за рад у издвојеном
одељењу у Стрижи
УСЛОВИ: кандидати треба да поседују одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС
- Просветни гласник” број 15/2013), да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са 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. За
наведена радна места кандидат уз пријаву са краћом
биографијом треба да достави: оверену фотокопију
дипломе; доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (уверење или потврду), издат од стране високошколске
установе, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова; извод из матичне књиге рођених - оригинал
или оверена фотокопија; уверење о држављанству
Републике Србије - оригинал или оверена фотокопија; лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима, изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о
Бесплатна публикација о запошљавању

раду; уверење да кандидати нису осуђивани за кривична дела из чл. 120 став1 тачка 3 прибавља школа.
У поступку одлучивања о избору наставника директор
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну
психолошку процену способности за рад са ученицима, коју врши Национална служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, по
распореду који утврђује школа у сарадњи са службом
запошљавања, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве доставити лично
или путем поште на адресу школе: ОШ „Радоје Домановић“, 35250 Параћин, Књаза Милоша 2.

ОШ “СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”
35223 Велики Поповић

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 8 ст. 2 и ст. 5 у вези чл. 8 ст. 2, 4 и 5
и чл. 120 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15,
68/15) и Правилником о ближим условима за избор
директора установе образовања и васпитања („Сл.
гласник“ 108/15), и то: одговарајуће образовање ако
је стекао високо образовање за наставника те врсте
школе и подручја рада за педагога и психолога, на
студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.09.2005. године,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године, радно искуство
најмање пет година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
или привредни преступ утврђен Законом о основама
система образовања и васпитања, и да није утврђено
дискриминаторно понашање, кандидат за директора
не може да буде лице за које је у поступку и на начин
прописан законом утврђено дискриминаторно понашање, које је правноснажно осуђено за привредни
преступ у вршењу раније дужности, које је осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, које је осуђивано правноснажном
пресудом за кривична дела насиље у прородици, 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 има држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, да има дозволу за рад
- лиценцу, да има савладану обуку и положен испит
за директора школе. Кандидат уз пријаву на конкурс
прилаже следеће: радну биографију, оквирни план
рада за време мандата, оверену копију дипломе о стеченом високом образовању, оверену копију уверења
о положеном стручном испиту за лиценцу, потврду о
раду у области образовања и васпитања која мора да
садржи назив послодавца и делатност којом се бави,
радно место на које је кандидат био распоређен и
време трајања рада, уверење о држављанству РС (не
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), доказ да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
(подноси се једино уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику). Уверење основног
суда да против кандидата није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре доношења оптужног предлога - за кривична
дела из чл. 4 ст. 7 Правилника о ближим условима за
избор директора установа образовања и васпитања
(оригинал не старији од 30 дана), уверење привредног суда да није правноснажно осуђен за привред-

ни преступ у вршењу раније дужности (оригинал
не старији од 30 дана) кандидат који је стекао нека
од звања у процесу напредовања у току рада, прилаже и доказ о томе (факултативно). Доказ да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела
наведена у чл. 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, прибавља школа
од надлежног органа. Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом
издато од надлежне здравствене установе кандидат
доставља пре закључења уговора. Уверење о положеном испиту за директора се не доставља, пошто
надлежно министарство није организовало обуку и
полагање испита за директора. Уколико се предају
фотокопије исправа, исте морају бити оверене од
стране надлежног органа иначе се неће узимати у
разматрање. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу,
са назнаком „Конкурс за директора школе“ или предати лично у просторијама секретара школе, од 08.00 до
13.00 часова. Ближа обавештења се могу добити на
телефон 035/621-308.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
35230 Ћуприја, Лоле Рибара
тел. 035/401-170

Предавач за ужу научну област
Физикална медицина и рехабилитација
са подељеним радним временом

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, магистеријум или специјализација
из физикалне медицине и рехабилитације.

Предавач за ужу научну област
Гинекологија и акушерство
са подељеним радним временом

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, магистеријум или специјализација
из гинекологије и акушерства.

Наставник страног језика за енглески
језик
са 60% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен филозофски факултет, одсек Енглески језик.

Сарадници по уговору, за предмет
Хирургија са трауматологијом

Општа болница Ћуприја, на одређено
време од годину дана
УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме, завршена висока медицинска школа струковних студија, студијски
програм струковна медицинска сестра.

Сарадници по уговору, за предмет
Исхрана

Општа болница Ћуприја, на одређено
време од годину дана
УСЛОВИ: VI/2 степен стручне спреме, завршена високо здравствено-санитарна школа.

ОШ “СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”
35223 Велики Поповић

Наставник биологије

са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене, до
повратка са породиљског одсуства

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене, до повратка са породиљског
одсуства
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Наука и образовање

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, кандидат треба
да поседује одговарајуће високо образовање сагласно одредбама чл. 8, Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној
школи. Поред услова у погледу одговарајућег образовања, кандидат треба да испуњава и следеће услове:
психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 ст.
1 т 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије, да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс доставити следеће: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ о поседовању образовања из психолошких, педгошких и методичких дисциплина (уверење
или потврда издата од стране високошколске установе најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи
у складу са Европским системом преноса бодова, или
оверена фотокопија индекса са положеним испитима
из педгогије и психологије, или оверена фотокопија
уверења о положеном стручном испиту или испиту за
лиценцу), уверење о држављанству не старије од 6
месеци (оригинал или оверена копија), доказ о знању
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад). Уколико се предају фотокопије исправа,
исте морају бити оверене од стране надлежног органа иначе се неће узимати у разматрање. Лекарско
уверење изабрани кандидат подноси пре закључења
уговора о раду, а доказ о неосуђиваности школа прибавља по службеној дужности. Психолошку процену
способности за рад са ученицима врши Национална
служба за запошљавање применом стандардизованих поступака. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са
потребном документацијом слати на горенаведену
адресу. Телефон за информације: 035/621-308.

КИКИНДА
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СЛОБОДАН МАЛБАШКИ“
Кикинда, Светосавска 19
тел. 0230/22-474

Стручни сарадник - психолог

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (до повратка са
породиљског одсуства)
УСЛОВИ: VII/1 степен стурчне спреме; професор
психологије, дипл. психолог - општи смер или смер
школске психологије, дипл. школски психолог - педагог, дипл. школско-клинички психолог, дипл. психолог, мастер психолог или дипл. психолог - мастер.
Лице које је стекло академско зване мастер, односно
дипломирани - мастер треба да поседује најмање 30
ЕСПБ из развојно-педагошких предмета; поседовање
психофизичких и здравствених способности за рад са
децом и ученицима; поседовање држављанства РС;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвњење, 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 дискриминаторско понашање;
доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат треба да достави: уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених, оверен препис или оверену фотокопију уверења о стеченом образовању; уверење или
потврду да кандидат има образовање из психолошких, педагошких или методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, и у складу са Европским системом
преноса бодова или уверење о положеном стручном
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испиту односно испиту за лиценцу или уверење високошколсе установе да кандидат има положен испит
из психологије и из педагогије; доказ о знању језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
језику на којем се остварује образовно-васпитни рад);
лекарско уверење да има психофизичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду;
доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела - прибавља школа
по службеној дужности.
ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу школе.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
СЕНТА
24400 Сента, Главни трг 12
тел. 024/811-549
e-mail: sekretarijat.ekonomska@gmail.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање за наставника средње стручне школе подручја рада економија право и администрација
или трговина угоститељство и туризам, за педагога
и психолога 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; 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, дозволу за рад - лиценцу, обуку и положен
испит за директора установе; најмање 5 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 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; има држављанство Републике Србије; зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад
(српски и мађарски).
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да поднесе: биографске податке, односно радну биографију; пверен
препис дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверен препис уверења о положеном стручном испиту (дозволи за рад); потврду о
раду у области образовања; Уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело (школа прибавља за пријављене кандидате); уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених; лекарско уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; доказ о познавању језика на
којима се изводи настава (српски и мађарски). Остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на на горенаведену
адресу школе. Ближа обавештења могу се добити у
секретаријату школе на телефон број 024/811-549,
sekretarijat.ekonomska@gmail.com.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб

Ванредни професор за ужу научну
област Хирургија - Општа хирургија
Доцент за ужу научну област
Психијатрија
Асистент за ужу научну област
Инфективне болести
УСЛОВИ: А) Услови за избор наставника: Услови за
први избор у звање доцента обавезни услови: У
звање доцента може бити бирано лице које испуњава следеће минималне услове: 1) Научни назив доктора наука за научну област за коју се бира, стечен
на акредитованом универзитету и акредитованом
студијском програму у земљи или диплома доктора
наука стечена у иностранству, призната у складу са
Законом о високом образовању; 2) Приступно предавање из обласи за коју се бира, позитивно оцењено
од стране комисије за писање извештаја пријављених
кандидата за избор у звање доцента, уколико нема
педагошко искуство на универзитету; 3) позитивна
оцена педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода (уколико га
је било); 4) објављен један рад из научне области за
коју се бира у часопису категорије М21, М22 или М23;
5) најмање један рад објављен у часопису који издаје
Медицински факултет Универзитета у Приштини, са
привременим седиштем у Косовској Митровици, у
којем је кандидат првопотписани аутор рада. Изборни
услови: кандидати за избор у звање мора да испуни
најмање два изборна елемента предвиђена члановима 5, 6 и 7, који морају да буду наведени и образложени у реферату комисије за писање извештаја о
пријављеним кандидатима за избор у звање наставника. Посебни услови и испуњеност услова за избор
наставника ближе су уређени Правилником о ближим
условима за избор у звања наставника Универзитета
у Приштини - Косовска Мировица. Б) У звање ванредног професора може бити бирано лице које испуњава следеће обавезне услове: 1) испуњени услови за
избор у звање доцента; 2) приступно предавање из
области за коју се бира, позитивно оцењено од стране
комисије за писање извештаја пријављених кандидата за избор у звање ванредног професора, уколико
нема педагошко искуство на универзитету; 3) позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода
(уколико га је било); 4) објављена два рада из научне
области за коју се бира, у периоду од избора у звање
доцента, у часописима категорије М21, М22 или М23;
5) најмање један рад објављен у часопису који издаје
Медицински факултет Универзитета у Приштини, са
привременим седиштењм у Косовској Митровици,
у којем је кандидат првопотписани аутор рада; 6)
оригинално стручно остварење или руковођење или
учешће у пројекту; 7) од стране наставно-научног
већа факултета одобрен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака (све са ИСБН бројем) за
ужу научну област за коју се бира. Изборни услови:
кандидат за избор у звање мора да испуни најмање
два изборна елемента предвиђена члановима 5, 6 и 7,
који морају да буду наведени и образложени у реферату комисије за писање извештаја о пријављеним
кандидатима за избор у звање наставника. В) Асистента: у звање асистента може бити бирано лице које
испуњава следеће обавезне услове: студент докторских студија или магистар са прихваћеном докторском дисертацијом; завршене интегрисане академске
студије са просечном оценом најмање осам; смисао
за наставни рад; завршена здравствена специјализација из Интерне медицине. Посебни услови: оцена
испуњености услова и поступак избора наставника и
сарадника утврђени су и спровешће се у складу са
Законом о високом образовању, Правилником о ближим условима за избор наставника Универзитета у
Приштини - Косовска Митровица, Статутом и Правилником о условима, начину и поступку избора у звање
сарадника Медицинског факултета у Приштини Косовска Митровица; одобрену докторску дисерта-
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цију; већи број објављених научних радова у домаћим
и иностраним часписима; већи број стручних радова
на домаћим или међународним скуповима. Уз пријаву
на конкурс кандидати су дужни доставити доказ о
испуњености услова из става 2 конкурса. Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве доставити на адресу: Медицински факултет у Приштини,
38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб или предајом Архиви факултета.

К РА Г У Ј Е В А Ц
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област Органска
хемија
у Институту за хемију факултета, на
одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из
области хемијских наука. Остали услови утврђени су
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр.
76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15,
68/15 и 87/16), Статутом Универзитета у Крагујевцу,
Правилником о ближим условима и поступку за избор
у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом факултета, Правилником о условима за избор
наставника факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака факултета, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: 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.

Асистент за ужу научну област
Биохемија

у Институту за хемију факултета, на
одређено време 3 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме и уписане докторске студије уже научне области за коју се бира или
VII/2 степен стручне спреме, магистар хемијских наука, уз услов да је прихваћена тема докторске дисертације, односно VIII степен стручне спреме, доктор
хемијских наука који је изабран у звање асистента по
Закону 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) и у наведеном звању провео највише један
изборни период. Остали услови утврђени су Законом
о високом образовању, Статутом факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака
факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.
ОСТАЛО: 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
Бесплатна публикација о запошљавању

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.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КАРАЂОРЂЕ“

Рача Крагујевачка
34210 Рача, Карађорђева 102
тел. 034/751-468

Професор енглеског језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, за 97% радног
времена (за рад у издвојеном одељењу
у Саранову са 55% радног времена и у
издвојеном одељењу у Ђурђеву са 42%
радног времена)
УСЛОВИ: Кандидат мора да има одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 став 2 тачке 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09, 52/2011, 55/2013,
35/2015 - аутен. тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС) и одговарајући степен и врсту образовања у
складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017).
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. Уз пријаву на конкурс, поред оверене
фотокопије дипломе о одговарајућем високом образовању и степену и врсти образовања, кандидат треба
да достави: уверење о држављанству, којим доказује
да је држављанин Републике Србије (уверење се подноси уз пријаву на конкурс, у оригиналу или овереној
фотокопији, не старије од 6 месеци од дана објављивања конкурса); доказ да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (исправа издата од стране релевантне институције која
потврђује знање српског језика). Поред наведеног,
кандидат мора да испуњава и следеће услове: да 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); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ подноси
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду).
Пријаве са потребном документацијом доставити у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, на адресу школе, са назнаком „За
конкурс за професора енглеског језика“. Телефон за
ближе информације: 034/751-468, особа за контакт
Борко Петровић, секретар школе.

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

Наставник у звање ванредног
професора за ужу теоријскоуметничку област Методика вокално
инструменталне наставе (Методика
наставе клавира)
са 90% радног времена, на одређено
време од 5 година

Наставник у звање ванредног
професора за ужу уметничку област
Клавир (Клавирска музика)
са 10% радног времена, на одређено
време од 5 година

УСЛОВИ: Докторат или магистеријум из одговарајуће
уже уметничке области за коју се бира или високо
образовање првог степена (240 ЕСПБ) или другог
степена и призната уметничка, односно стручно-умет-

ничка дела из области за коју се бира, непостојање
сметње из чл. 62 став 4 Закона о високом образовању
и остали општи, обавезни и посебни услови предвиђени чл. 64 и чл. 65 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, 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), Законом о раду (“Сл. гласник
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14),
Правилником о начину и поступку заснивања радног
односа и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу - www.kg.ac.rs (пречишћен текст бр. II-0152 од 9. 1. 2017. године) 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, потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду
(за кандидате који су у радном односу на ФИЛУМ-у),
за кандидате који се први пут бирају у звање доцента на Универзитету у Крагујевцу предвиђено је јавно
приступно предавање. Овај услов важи и за кандидате који се бирају у звање ванредни односно редовни професор, а који први пут заснивају радни однос
на факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу.
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 утврђивање 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 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 15 дана од
дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

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

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

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије
медицине са укупном просечном оценом најмање 8 и
уписане докторске академске студије.
ОСТАЛО: 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), Закона о научноистраживачкој
делатности (“Сл. гласник РС” бр. 110/2005, 50/2006,
18/2010 и 112/2015), 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.
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ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3
тел. 034/303-500

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Примењено рачунарство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора техничких, организационих или природно-математичких наука. Кандидати морају да испуњавају општи предуслов у погледу
неосуђиваности утврђен чл. 62 ст. 4 Закона о високом
образовању и чл. 125е ст. 1. Статута Универзитета у
Крагујевцу, који доказују потврдом надлежног органа
(полицијске управе) да нису осуђивани за кривична
дела прописана наведеним прописима.
ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”
бр. 76/2005, 100/2007 аутентично тумачање, 97/2008,
44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статута Универзитета у Крагујевцу, Правилника о начину и поступку
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, Упутства Универзитета
у Крагујевцу за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које
кандидат доставља у току поступка избора у звање и
Статута Економског факултета у Крагујевцу, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и:
биографију; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; оверене фотокопије диплома или
уверења којима се потврђује стручна спрема; уверење
полицијске управе органа да кандидат није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци; уверење суда да против кандидата није
покренута истрага и да није подигнута оптужница; списак стручних и научних публикација; а за кандидате који
су у радном односу на Економском факултету у Крагујевцу и резултате усвојене анкете студената. Правноваљану конкурсну документацију са доказима о испуњености
услова конкурса, кандидати су обавезни да доставе и у
електронској форми (на компакт диску-CD). Конкурс је
отворен 15 дана. Пријаве са документима, са назнаком
“За конкурс”, доставити на адресу: Економски факултет,
Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

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

Сарадник у настави за ужу научну
област Интерна медицина
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије
медицине са укупном просечном оценом најмање
8 и 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.
ОСТАЛО: 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 сви 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 8 дана од дана објављивања.
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ОСНОВНА ШКОЛА “КАРАЂОРЂЕ”
34310 Топола, Мије Тодоровића 8
тел. 034/6811-003.

Наставник шпанског језика

са 56% радног времена, на одређено
време, замена одсутног запосленог преко
60 дана

Наставник енглеског језика

са 76% радног времена, на одређено
време, замена одсутног запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: образовање у складу са чл. 8 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела предвиђена чл. 120 ст. 1 т. 3 Закона о основама
система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву са биографским подацима, кандидат доставља следеће доказе: диплому и потврду
да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено у току студија или
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова, односно уверење о положеном стручном испиту за наставника - лиценцу,
уверење о држављанству РС, доказ о знању језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику), извод из матичне књиге рођених.
Докази о испуњености услова се подносе у оригиналу
или као оверене фотокопије (не старије од 6 месеци).
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
подноси се пре закључења уговора о раду. Уверење
да кандидат није осуђиван прибавља школа. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве доставити на адресу школе: Основна школа “Карађорђе”, 34310 Топола,
Мије Тодоровића 8. Телефон за додатна обавештења
је: 034/6811-003.

К РА Љ Е В О
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО
И ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб
тел. 036/515-0024

Асистент за ужу научну област
Туристичко хотелски менаџмент
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из области
менаџмента у хотелијерству и туризму, који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8. Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове предвиђене чланом 72
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 избора у звање и заснивање радног односа
сарадника на Факултету за хотелијерство и туризам
у Врњачкој Бањи (бр. 724 од 27.11.2012. године), у
складу са којима ће бити извршен избор пријављеног
кандидата, као и опште услове за заснивање радног
односа утврђене Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). Уз пријаву на конкурс доставити: биографију; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству; оверене копије

диплома, односно уверења о стеченом високом образовању; потврду о уписаним докторским студијама;
потписан формулар за пријављивање кандидата, као
и снимљени фајл формулара на CD рому (линк: http://
www.hit-vb.kg.ac.rs/index.php/formulari); фотокопију
публикованих радова наведених у конкурсном формулару; доказе о испуњавању општих предуслова у
погледу неосуђиваности, утврђених чланом 62 став 4
Закона о високом образовању и чланом 124е Статута
Универзитета у Крагујевцу. Конкурс остаје отворен 15
дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу:
Универзитет у Крагујевцу - Факултет за хотелијерство
и туризам у Врњачкој Бањи, 36210 Врњачка Бања,
улица Војвођанска бб, са назнаком “Пријава на конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
36000 Краљево, Излетничка 10
тел. 036/379-700

Наставник биологије

на одређено време, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, за 10% радног
времена

Наставник информатике и рачунарства

на одређено време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат
поред општих услова предвиђених Законом о раду
(„Сл. гл. РС“ бр. 24/05, 61/05 и 54/09, 32/13, 75/14),
треба да испуњава и посебне услове предвиђене чл.
120. ст. 1.тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чл. 8 став 2 и став 4
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13), кандидат
такође треба да има и одговарајући степен и врсту
образовања у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гл. РС“ бр. 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16), и то: да има одговарајуће образовање,
да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова; да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3
месеца и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, примања
или давања мита, као и кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја, човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену санкцију, као и да лицу није утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Република Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (српски језик). Уз пријаву на конкурс приложити
одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност услова предвиђених Законом, Правилником и
овим конкурсом: диплому о стеченом одговарајућем
образовању, потврду или уверење високошколске
установе о образовању из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и
извод из матичне књиге рођених, доказ да кандидат
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад - српски језик (у обавези су да доставе само они
кандидати који образовање нису стекли на српском
језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из
српског језика). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Доказ да кандидат није осуђиван прибавља
школа. Документација се доставља у оригиналу или
овереним фотокопијама. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неове-
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реном документацијом, неће се разматрати. Пријаве
слати на адресу школе или донети лично у просторије школе, радним даном од 09.00 до 12.00 часова.
У пријавама обавезно нагласити за које радно место
кандидат конкурише.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
36214 Врба
тел. 036/5865-336
e-mail: osvrba@tron-inter.net

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 55% радног
времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, да кандидат има
одговарајуће 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 и да је стекао звање из члана 3 став
1 тачка 1 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017),
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова; да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (изабрани кандидат доставља пре
закључења уговора о раду); да кандидат није осуђиван
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 (уверење прибавља установа); да
има држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад (обавезно
достављају само они кандидати који образовање нису
стекли на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит из српског језика). Уз пријаву на конкурс
кандидат прилаже: уверење о држављанству (оригинал или оверену копију), не старије од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију дипломе; оригинал или
оверену фотокопију доказа да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (уверење одговарајуће високошколске
установе или доказ о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију). Пријаве на конкурс, са потребном документацијом, доставити лично, или поштом на адресу:
ОШ „Доситеј Обрадовић“, 36214 Врба, Врба 29. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе, телефон: 036/5865-582.

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

ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ” КОНАРЕВО

КРУШЕВАЦ

Школски психолог

Крушевац, Бранка Радичевића 12
тел. 037 438-347

36340 Конарево
тел. 036/821-992

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, одсуство на
име породиљског одсуства и одсуства
ради неге детета, за 50% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр. 55/2013. 35/2015, 68/2015) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012,
15/2013).

Наставник информатике и рачунарства
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, замена
помоћника директора за школску
2017/18. годину, за 50% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 8 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр. 55/2013, 35/2015, 68/2015) 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). Кандидат поред општих услова предвиђених Законом
о раду („Службени гласник РС” бр. 75/2014), треба
да испуњава и посебне услове предвиђене чл. 8 и
120 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 72/09, 52/11, 55/13,
35/2015, 68/2015), и то: да има одговарајуће високо
образовање, да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да
има држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз пријаву на конкурс приложити одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност
услова предвиђених законом, правилником и овим
конкурсом. Уз пријаву потребно је доставити: диплому о стеченом одговарајућем образовању, потврду
или уверење високошколске установе о образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стеченом на високошколској установи
у току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из
матичне књиге рођених, доказ да кандидат зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (у обавези су да доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском језику,
а доказује се потврдом одговарајуће високошколске
установе да је кандидат положио испит из српског
језика). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способност за рад са децом и ученицима доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Доказ да кандидат није осуђиван прибавља школа.
Документација се доставља у оригиналу или овереним фотокопијама. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом, неће се разматрати. Пријаве
слати на адресу школе ОШ „Ђура Јакшић” Конарево,
36340 Конарево тел. 036/821-993, 211 или донети
лично у просторије школе, радним даном од 08.00
до 14.00 часова.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2017/2018. године, односно 31.8.2017.
године
УСЛОВИ: Кандидати морају да имају најмање средње
образовање, завршен програм обуке за педагошког асистента (уводни модул), познавање ромског
језика и да имају препоруку локалне самоуправе;
општу здравствену способност, психичку и физичку,
за обављање послова за рад са децом и ученицима,
доказ да нису осуђени правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрнављење, примање или давање
мита, кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја, човечности и других добара
заштићених међународним правом без обзира на на
изречену кривичну санкцију и за коју није у складу
са законом утврђено дискриминаторско понашање
(доказ прибавља школа). Кандидати уз пријаву треба да доставе: доказ о стручној спреми (оригинал или
оверена копија), уверење о држављанству (оригинал
или оверена копија, не старија од 6 месеци), лекарско
уверење (подноси се пре закључења уговора о раду),
фотокопију личне карте, краћу биографију. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

ЛЕСКОВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“
16230 Лебане, Цара Душана 68
тел. 016/843-767

Васпитач

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства ради
неге детета
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, педагошка академија за образовање васпитача или VI степен стручне спреме, тј. одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне
студије), студијама у трајању од три године или на
студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске или специјалистичке
струковне студије) - васпитач, у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања.

Педагошки асистент

на одређено време до краја радне
2017/2018. године, односно до
31.08.2018. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, савладан програм
обуке за педагошког асистента.
ОСТАЛО: поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; поседовање држављанства Републике Србије; знање језика
на ком се остварује васпитно-образовни рад. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати
за радно место васпитача треба да приложе: извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од шест месеци); оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању.
Уз пријаву на конкурс кандидати за радно место педа-
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гошког асистента треба да приложе: извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију, не старије од шест месеци); оверен препис/фотокопију диопломе о стеченом образовању;
оригинал или оверену копију сертификата о уводној
обуци за педагошког асистента. Доказ о здравственој способности подноси се пре закључења уговора
о раду, а доказ о неосуђиваности прибавља установа. Пријаве слати поштом или предати лично на
горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара ПУ и путем телефона:
016/843-767.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУКА ДИНИЋ“
16205 Бојник, Бојана Тасића 5
тел. 016/821-281

Оглас објављен у публикацији „Послови“
дана 27.09.2017. године поништава за радно
место: васпитач, на одређено време за радну
2017/2018. године, 3 извршиоца.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУКА ДИНИЋ“
16205 Бојник, Бојана Тасића 5
тел. 016/821-281

Оглас објављен у публикацији „Послови“
27.09.2017. године, исправља се за радно
место: педагошки асистент, на одређено време
за радну 2016/2017. до 31.08.2017. и исправно
треба да гласи:
Педагошки асистент, на одређено време за
школску годину 2017/2018. до 31.08.2018.
године.

НИШ
МУЗИЧКА ШКОЛА НИШ
18000 Ниш, Првомајска 6

Секретар

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства
УСЛОВИ: дипломирани правник, дипломирани правник - мастер са завршеним државним факултетом.
Кандидат треба да испуњава услове из члана 120
Закона о основама система образовања и васпитања:
да има одговарајуће образовање (доказ доставити
уз пријаву на конкурс); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ доставити пре закључења уговора о раду);
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 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, доказ
прибавља школа); да има држављанство Републике
Србије (доказ доставити уз пријаву на конкурс); да
зна језик на коме се остварује васпитно-образовни
рад; извод из матичне књиге рођених (уз пријаву на
конкурс). Документа се достављају у оригиналу или
у овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

18226 Алексиначки Рудник, Трг рудара бб

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: завршена средња школа и програм обуке за
педагошке асистенте (уводни модул); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (доказ
прибавља школа по службеној дужности); држављан-
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ство Републике Србије; знање језика на ком се обавља
васпитно-образовни рад (доказ су у обавези да доставе
само они кандидати који одговарајуће образовање нису
стекли на српском језику). Кандидати уз пријаву треба
да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; доказ о завршеном програму обуке за
педагошког асистента; уверење о држављанству РС (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених.
Уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање
на српском језику, подноси доказ да је положио испит
из српског језика по програму одговарајуће школске
установе. Проверу психофизичких способности кандидата који испуњавају све услове конкурса, а који су се
благовремено и са потпуном документацијом пријавили
на конкурс и који уђу у ужи избор, извршиће Национална служба за запошљавање у Нишу, применом
стандардизованих поступака. Уверење о здравственој
способности доставља само изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду. Конкурсна документација се
не враћа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

ОШ “ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”

18220 Алексинац, Лоле Рибара 2
тел. 018/804-644

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2018. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 120
Закона о основама система образовања и васпитања,
кандидат треба да има најмање IV степен стручне спреме; положен програм обуке за педагошког
асистента; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење прибавља школа); да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Уз пријаву доставити: доказ
о стеченом образовању (оригинал или оверена фотокопија); сертификат МПНТР о положеном програму
обуке за педагошке асистенте; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; лекарско
уверење о здравственој способности (доставити пре
закључења уговора о раду); доказ о познавању језика
на ком се остварује образовно-васпитни рад. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића бб
тел. 020/385-710

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене
са неплаћеног одсуства

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
2 извршиоца

Наставник босанског језика

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета

Наставник информатике и рачунарства

на одређено време до повратка запослене
са породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета

Наставник географије

са 50% радног времена, на одређено
време, а најдуже до 31.08.2018. године

Наставник немачког језика

са 50% радног времена, на одређено
време, а најдуже до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: предвиђени чл. 8 и 120 Закона о основам
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
број 72/2009, 52/2011, 55/2013 и 68/2015) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник“ број 11/2012 и 15/2013).
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, сходно члану 8 став 4 напред наведеног закона. Уз пријаву на конкурс доставити и следећа документа: оверену фотокопија дипломе, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
да има психичку, физичку и здраствену способност
за рад са ученицима, лекарско уверење прилаже сам
кандидат који буде изабран пре закључивања уговора о раду. Уверење да кандидат није осуђиван правоснажном 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 подстрекивање, за
кривично дело примање или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићеним међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, прибавља школа по службеној дужности.
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОШ „ХАЛИФА БИН ЗАИД АЛ НАХЈАН“
36308 Сопоћани - Нови Пазар, Дојевиће бб
тел. 020/361-633

Наставник босанског језика

на одређено време до 26.08.2018. године,
до повратка запослене са породиљског
одсуства, за рад у издвојеном одељењу у
Сопоћанима, са 100% радног времена

Наставник математике

на одређено време до повратка радника
са места помоћника директора, односно
до 31.08.2018. године, за рад у Дојевићу,
са 100% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане законом: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања (,,Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/11,
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење 68/2015 и
62/2016 - одлука УС), које је стекао на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису које уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године, на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; одговарајући степен и врста
образовања према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“ број 11/2012,
15/2013). Кандидат мора да има образовање из психолошких, методичких и педагошких 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 пренос бодова (члан 8 став 4 Закона);
наставник и стручни сарадник који је у току студија
положио испит из педагогије, психологије или је
положио стручни испит за лиценцу, сматра се да има
образовање из члана 8 став 4 Закона; држављанство
РС (уверење о држављанству - оригинал или оверену
копију); психичку, физичку и здраствену способност
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење се
подноси пре закључења угоовра о раду са изабраним
кандидатом); доказ да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
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лица или родоскрнављење, за кривично дело примање и давање мита (прибавља школа). Уз захтев
потребно је доставити оверен препис дипломе о завршеном образовању, исправу коју издаје високошколска установа, а којом доказују да су стекли образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина или доказ из високошколске установе да су у току
студија положили испите из педагогије и психологије;
доказ да су положили стручни испит, односно испит
за лиценцу; извод из МКР; уверење о држављанству
(не старије од шест месеци). У поступку одлучивања
о избору наставника директор ће извршити ужи
избор кандидат који ће бити упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима;
психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима врши служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака; о времену и
месту провере изабрани кандидат накнадно ће бити
обавештени. Рок за пријављање на конкурс је осам
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

научних, односно стручних радова у научним часописима, зборницима или саопштених на међународним или домаћим научним скуповима са рецензијом,
односно признатих уметничких дела, оригиналних
стручних остварења (пројеката, студија, патената,
оригиналних метода и сл.), објављених уџбеника,
монографија, практикума или збирки задатака за ужу
област за коју се бира. Комисија ће разматрати само
благовремене и потпуне пријаве. Одлука о избору у
звање ступа на снагу почев од дана ступања на снагу
уговора о раду. Пријаве слати на горе наведену адресу за сваки конкурс посебно.

НОВИ СА Д

УСЛОВИ: напомена: кандидат мора испуњавати следеће законом прописане услове за заснивање радног
односа: да има одговарајуће образовање, лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, да није осуђиван
правоснажном 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, држављанство Републике Србије и
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (члан 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања - „Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011, 55/2013). Одговарајућим образовањем, према
степену и врсти, сматра се високо образовање наведено у чл. 8 и 121 став 7 и 10 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013) и Правилнику о степену
и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013).

УНИВЕРЗИТЕТ „ЕДУКОНС“
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ
ПРАВНО- ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ
21000 Нови Сад, Народног фронта 53

Наставник за ужу научну област
Енглески језик
УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет и општи и
посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Факултета. Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања, а пријаве са потребном
документацијом, којом се доказује испуњеност услова, подносе се у седишту Факултету на горенаведену
адресу.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Сарадник у звању асистента са
докторатом за ужу област Моторна
возила и мотори СУС
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке мехатроника, услови прописани општим актима Универзитета
у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистента за ужу
област Телекомуникације и обрада
сигнала
на одређено време од 3 године

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

Сарадник у звању сарадника у настави
за ужу област Процесна техника
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске
струке, услови прописани чланом 71 Закона о високом
образовању и општим актима Универзитета у Новом
Саду и Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног
односа и избор у звање (навести звање, прецизан
назив уже области и датум објављивања конкурса),
краћу биографију, библиографију (списак радова),
оверене фотокопије диплома и додатака дипломама на свим нивоима студија, дипломама стеченим у
иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе, фотокопирану
или очитану личну карту, остале доказе о испуњености услова конкурса као и фотокопије објављених
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ “БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”
21466 Куцура, Ослобођења 6

Наставник информатике и рачунарства
са 60% радног времена, на одређено
време ради замене за време мировања
радног односа запосленог на том радном
месту, до престанка дужности директора

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању,
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), доказ о познавању русинског језика (оверена фотокопија дипломе о стеченом средњем,
вишем или високом образовању на русинском језику
или положен испит из русинског језика по програму
одговарајуће високошколске установе) и доказ да је
кандидат у току студија положио испите из педагогије и психологије или да је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу (оверена фотокопија индекса или уверења о положеним испитима, односно оверена копија уверења о положеном стручном испиту
или оверена фотокопија обавештења о положеном
испиту за лиценцу). Докази о испуњавању услова
који немају трајни карактер не могу бити старији од 6
месеци. Лекарско уверење (не старије од 6 месеци) се
доставља пре закључења уговора о раду, а уверење
о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања прибавља
школа. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену
адресу, са назнаком “За конкурс”.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
БАЧ
21420 Бач, Школска 1

Наставник технике и технологије

(20% у петом разреду), 80% радног
времена, на одређено време - замена
одсутног запосленог преко 60 дана до
престанка мировања радног односа
запосленом који обављања дужност
директора школе, за време првог
изборног периода

Наставник техничког и информатичког
образовања
(60% од 6 до 8 разреда), 80% радног
времена, на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до престанка мировања радног односа
запосленом који обављања дужност
директора школе, за време првог
изборног периода

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да лице није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривично дело насиља 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; држављанство Републике Србије; знање
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад.
Одговарајућим образовањем сматра се образовање
стечено на 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. Кандидат мора имати 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. 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 претходног става ове тачке. Кандидати треба да испуњавају
и посебне услове услове у погледу степена и врсте
образовања прописане Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
11/2016, 2/2017 и 3/2017). Чланом 3. тачка 13 Правилника прописано је да наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да
изводи лице које је стекло високо образовање, и то:
техничко и информатичко образовање: професор
техничког образовања; професор технике; професор
технике и информатике; професор информатике и
техничког образовања; професор техничког образовања и машинства; професор технике и машинства;
професор машинства; професор електротехнике;
професор техничког образовања и техничког цртања;
професор техничког образовања и физике; професор
физике и основа технике; професор техничког образовања и хемије; дипломирани педагог за физику и
општетехничко образовање ОТО; дипломирани професор физике и основа технике за основну школу;
професор физике и основа технике за основну школу;
професор техничког образовања и васпитања; професор техничког васпитања и образовања; професор
политехничког образовања и васпитања; професор
политехничког васпитања и образовања; професор политехничког образовања; професор технике и
графичких комуникација; професор производно-техничког образовања; дипломирани педагог за тех-
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ничко образовање; дипломирани педагог за физику
и основе технике; професор основа технике и производње; професор политехнике; професор технике и
медијатекарства; професор техничког образовања и
медијатекар; дипломирани физичар-професор физике и основа технике за основну школу-мастер; дипломирани професор физике и основа технике за основну школу - мастер; дипломирани професор технике и
информатике-мастер; дипломирани професор технике - мастер; мастер професор технике и информатике;
мастер професор информатике и технике; професор
основа технике и информатике. Наставу из предмета
одређених у ставу 1 овог члана могу да изводе и лица
која су завршила двопредметне студије на факултету, ако су на том факултету савладала програм из тих
предмета у трајању од осам семестара.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом поднети оригинале или оверене фотокопије следећих докумената: диплому или уверење
о стеченом одговарајућем образовању, уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених, уколико кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском
језику у обавези је да достави доказ да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе, доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина 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 - издат од стране
одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други одговарајући документ о положеном
испиту из педагогије и психологије у току студија или
доказ о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу. Лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду, а психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака, док извод из казнене евиденције прибавља школа по службеној дужности.
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”.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Редовни професор за ужу научну
област Пољопривредна техника
УСЛОВИ: др наука, биотехничке науке (област
пољопривредна техника) или др техничких наука
(одговарајућег смера).

Ванредни или редовни професор за
ужу научну област Болести животиња и
хигијена анималних производа
УСЛОВИ: др медицинских наука, ветеринарска медицина.

Ванредни професор за ужу научну
област Виноградарство
УСЛОВИ: др наука, биотехничке науке (област
виноградарство).
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању (“Сл.
гласник РС”, бр.76/05, 100/2007 - аут. тум, 97/2008,
44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аут.
тумачење, 68/2015 и 87/2016.) Уз пријаву кандидат је
обавезан да достави доказе о испуњености услова по
овом конкурсу, биографске податке, научне и стручне
радове као и доказе о њиховом објављивању (уверења о наставку студија за сарадничка звања). Пријаве достављати на горенаведену адресу, са назнаком
“За конкурс”. Рок за подношење пријава по овом конкурсу је 15 дана од дана објављивања.
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ОШ “СВЕТИ САВА”

21400 Бачка Паланка
Трг братства јединства 22

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног
радника преко 60 дана

Наставник информатике и рачунарства
на одређено време ради замене одсутног
радника преко 60 дана, са 50% радног
времена

УСЛОВИ: За горенаведене наставнике може бити
изабрано лице које испуњава следеће услове:
одговарајуће високо образовања из члана 8 став 2
Закона о основама система образовања и вапитања
(„Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 52/11, 55/2013, 35/2015 аутентично тумачење и 68/2015); да је врста стручне
спреме наставника математике у складу са чланом 3
тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017);
да је врста стручне спреме наставника информатике
и рачунарства у складу са чланом 2 тачка 11 Правилника о степену и врсти образовања наставника који
изводе образовно васпитни рад из изборних предмета у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016 и
2/2017); образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова или
положен испит у току студија из педагогије и психологије или положен стручни испит, односно, испит
за лиценцу; поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са ученицима - уверење
надлежне установе тражиће се накнадно од изабраног кандидата, пре закључења уговора; психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима
извршиће на захтев школе Национална служба за
запошљавање; поседовање држављанства Републике Србије; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља школа пре доношења
одлуке о избору; да зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: CV и молбу за пријем у радни однос; оверена фотокопија доказа - исправе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверена фотокопија
исправе којом 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 (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); уверење о
држављанству РС; извод из МКР; фотокопију личне
карте; доказ о познавању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику). Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Доцент за ужу научну област
Грађанскоправну и заснивање радног
односа на радном месту наставника за
наставни предмет Грађанско процесно
право
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен правни факултет и стечен научни
степен доктора правних наука. Услови за избор су
предвиђени Законом о високом образовању (“Службени гласник Републике Србије“, бр. 76/2005, 100/2007

- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,
89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење,
68/2015 и 87/2016), Статутом Универзитета, Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Факултета и
Правилником о систематизацији радних места.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи:
краћу биографију, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, диплому о завршеном
правном факултету, диплому или уверење о научном
степену доктора правних наука (оригинал или оверену фотокопију), списак својих научних радова и по
један примерак тих радова. Пријаве се подносе у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу.

ПАНЧЕВО
ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

26204 Опово, Братства јединства 14
тел. 062/8806-872
e-mail: osdobradovic.opovo@gmail.com

Школски психолог

у школама у Опову, Баранди, Сакуле,
Сефкерин
на одређено време
УСЛОВИ: основна информатичка обука (Windows,
Word, Excel, Explorer, Outlook). Трајање конкурса 10
дана. Контакти са послодавцем: osdobradovic.opovo@
gmail.com , слање пријаве поштом, мејлом, јављање
кандидата на контакт телефон 013/681-512.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈА РАДОСТ”

26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25
тел. 013/345-955, 354-292

Васпитач

на одређено време док траје потреба, а
најдуже до 31.08.2018. године
20 извршилаца
УСЛОВИ: васпитач -одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо, образовање
на студијама првог степена (основне струковне или
основне академске студије) у трајању од три године или студијама другог степена (димпломске академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије);
држављанство Републике Србије; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом; неосуђиваност за кривично дело на безусловну казну затвора од, најмање три месеца, као и за кривично дело
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање или злостављање малолетног лица или
родоскрвњење, 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 ако није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
радно искуство једна година. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријава се
подноси лично или поштом на адресу Предшколска
установа „Дечја радост“, Панчево, Жарка Зрењанина 25. Уз пријаву се подноси: CV - краћа животна и
радна биографија, диплома - сведочанство, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
копија или очитана лична карта, потврда о радном
искуству. Напомена: кандидати уз пријаву не прилажу доказ о испуњавању здравственог услова, с
тим што се обавезују да овај доказ прибаве након
коначности одлуке о избору кандидата; доказ о
некажњавању прибавља установа; уколико кандидат подноси копију или препис документ мора бити
оверен. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Кандидати ће бити писмено обавештени о избору. Сва обавештења могу се
добити у управи установе, Панчево, Жарка Зрењанина 25 или телефоном 013/345-955, 354-292.
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Наука и образовање

Васпитач

на одређено време до повратка одсутног
радника
8 извршилаца
УСЛОВИ: васпитач - одговарајуће више образовање,
односно одговарајуће високо, образовање на студијама првог степена (основне струковне или основне
академске студије) у трајању од три године или студијама другог степена (димпломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије); држављанство
Републике Србије; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом; неосуђиваност за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
три месеца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или
злостављање малолетног лица или родоскрвњење,
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 ако није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; радно искуство једна
година. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Пријава се подноси лично или поштом
на адресу: Предшколска установа „Дечја радост”, Панчево, Жарка Зрењанина 25. Уз пријаву се подноси: CV
- краћа животна и радна биографија, диплома - сведочанство, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, копија или очитана лична карта,
потврда о радном искуству. Напомена: кандидати уз
пријаву не прилажу доказ о испуњавању здравственог услова, с тим што се обавезују да овај доказ прибаве након коначности одлуке о избору кандидата;
доказ о некажњавању прибавља установа; уколико
кандидат подноси копију или препис документ мора
бити оверен. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Кандидати ће бити
писмено обавештени о избору. Сва обавештења могу
се добити у управи установе, Панчево, Жарка Зрењанина 25 или телефоном 013/345-955, 354-292.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време до повратка одсутног
радника
УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање и одговарајуће више образовање, односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије); држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; неосуђиваност за кривично
дело на безусловну казну затвора од најмање три
месеца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или
злостављање малолетног лица или родоскрвњење,
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 ако није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; радно искуство једна
година. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Пријава се подноси лично или поштом
на адресу: Предшколска установа „Дечја радост“,
Панчево, Жарка Зрењанина 25. Уз пријаву се подноси: CV краћа животна и радна биографија, диплома
- сведочанство, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених, копија или очитана лична
карта, потврда о радном искуству. Напомена: кандидати уз пријаву не прилажу доказ о испуњавању
здравственог услова, с тим што се обавезују да овај
доказ прибаве након коначности одлуке о избору
кандидата; доказ о некажњавању прибавља установа. Уколико кандидат подноси копију или препис
документ мора бити оверен. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидати ће бити писмено обавештени о избору. Сва
обавештења могу се добити у управи установе, Панчево, Жарка Зрењанина 25 или телефоном 013/345955, 354-292.
Бесплатна публикација о запошљавању

Васпитач - приправник

на одређено време, на годину дана
УСЛОВИ: васпитач - одговарајуће више образовање,
односно одговарајуће високо, образовање на студијама првог степена (основне струковне или основне
академске студије) у трајању од три године или студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије); држављанство
Републике Србије; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом; неосуђиваност за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
три месеца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или
злостављање малолетног лица или родоскрвњење,
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 ако није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања. Пријава се подноси лично
или поштом на адресу Предшколска установа „Дечја
радост“, Панчево, Жарка Зрењанина 25. Уз пријаву
се подноси: CV краћа животна и радна биографија,
диплома - сведочанство, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, копија или очитана
лична карта. Напомена: Кандидати уз пријаву не прилажу доказ о испуњавању здравственог услова, с тим
што се обавезују да овај доказ прибаве након коначности одлуке о избору кандидата; доказ о некажњавању прибавља Установа; уколико кандидат подноси
копију или препис документ мора бити оверен. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Кандидати ће бити писмено обавештени
о избору. Сва обавештења могу се добити у управи
установе, Панчево, Жарка Зрењанина 25 или телефоном 013/345-955, 354-292.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време док траје потреба, а
најдуже до 31.08.2018. године
28 извршилаца
УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање и одговарајуће више образовање, односно одговарајуће
високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије); држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом; неосуђиваност
за кривично дело на безусловну казну затвора
од најмање три месеца, као и за кривично дело
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање или злостављање малолетног лица
или родоскрвњење, 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 ако није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; радно искуство једна година. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријава се подноси лично или поштом на
адресу: Предшколска установа “Дечја радост”,
Панчево, Жарка Зрењанина 25. Уз пријаву се подноси: CV - краћа животна и радна биографија;
диплома - сведочанство; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; копија или
очитана лична карта; потврда о радном искуству.
Напомена: кандидати уз пријаву не прилажу доказ
о испуњавању здравственог услова, с тим што се
обавезују да овај доказ прибаве након коначности
одлуке о избору кандидата. Доказ о некажњавању
прибавља установа. Уколико кандидат подноси
копију или препис документ мора бити оверен.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидати ће бити писмено
обавештени о избору. Сва обавештења могу се
добити у управи установе: Панчево, Жарка Зрењанина 25 или телефоном 013/345-955, 354-292.

Медицинска сестра васпитач приправник

на одређено време до годину дана
3 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање и одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије); држављанство Републике Србије;
психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом; неосуђиваност за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање три месеца, као
и за кривично дело насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 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 ако није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Пријава се подноси лично или поштом
на адресу Предшколске установе „Дечја радост“, Панчево, Жарка Зрењанина 25. Уз пријаву се подноси: CV
- краћа животна и радна биографија; диплома - сведочанство; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; копија или очитана лична карта.
Напомена: кандидати уз пријаву не прилажу доказ о
испуњавању здравственог услова, с тим што се обавезују да овај доказ прибаве након коначности одлуке
о избору кандидата; доказ о некажњавању прибавља
установа. Уколико кандидат подноси копију или препис документа мора бити оверен. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Кандидати ће бити писмено обавештени о избору. Сва
обавештења могу се добити у управи установе, Панчево, Жарка Зрењанина 25 или телефоном 013/345955, 354-292.

Спремачица

на одређено време док траје потреба,
а најдуже до 31.08.2018. године
24 извршиоца
УСЛОВИ: завршена основна школа (НК радник);
држављанство Републике Србије; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом; неосуђиваност за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање три месеца, као и за кривично дело насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
или злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 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 ако није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријава се
подноси лично или поштом на адресу: Предшколска
установа „Дечја радост“, Панчево, Жарка Зрењанина 25. Уз пријаву се подноси: CV - краћа животна и
радна биографија; диплома - сведочанство; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
копија или очитана лична карта. Напомена: кандидати уз пријаву не прилажу доказ о испуњавању
здравственог услова, с тим што се обавезују да овај
доказ прибаве након коначности одлуке о избору кандидата; доказ о некажњавању прибавља установа;
уколико кандидат подноси копију или препис документ мора бити оверен. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидати ће
бити писмено обавештени о избору. Сва обавештења
могу се добити у управи установе, Панчево, Жарка
Зрењанина 25 или телефоном 013/345-955, 354-292.

Спремачица

на одређено време до повратка одсутног
радника
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена основна школа (НК радник);
држављанство Републике Србије; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом; неосуђива-
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ност за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање три месеца, као и за кривично дело насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
или злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 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 ако није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријава се
подноси лично или поштом на адресу Предшколске
установе „Дечја радост“, Панчево, Жарка Зрењанина 25. Уз пријаву се подноси: CV - краћа животна и
радна биографија; диплома - сведочанство; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
копија или очитана лична карта. Напомена: кандидати уз пријаву не прилажу доказ о испуњавању
здравственог услова, с тим што се обавезују да овај
доказ прибаве након коначности одлуке о избору кандидата; доказ о некажњавању прибавља установа;
уколико кандидат подноси копију или препис документ мора бити оверен. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидати ће
бити писмено обавештени о избору. Сва обавештења
могу се добити у управи установе, Панчево, Жарка
Зрењанина 25 или телефоном 013/345-955, 354-292.

Физички радник

на одређено време док траје пореба, а
најдуже до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: завршена основна школа (НК радник);
држављанство Републике Србије; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом; неосуђиваност за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање три месеца, као и за кривично дело насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
или злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 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 ако није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријава се
подноси лично или поштом на адресу: Предшколска
установа „Дечја радост“, Панчево, Жарка Зрењанина 25. Уз пријаву се подноси: CV - краћа животна и
радна биографија; диплома - сведочанство; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
копија или очитана лична карта. Напомена: кандидати уз пријаву не прилажу доказ о испуњавању
здравственог услова, с тим што се обавезују да овај
доказ прибаве након коначности одлуке о избору кандидата; фоказ о некажњавању прибавља установа;
уколико кандидат подноси копију или препис документ мора бити оверен. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидати ће
бити писмено обавештени о избору. Сва обавештења
могу се добити у Управи установе, Панчево, Жарка
Зрењанина 25 или телефоном 013/345-955, 354-292.

Радник техничког и инвестиционог
одржавања - водоинсталатер

на одређено време док траје потреба, а
најдуже до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: средње образовање, ВКВ или КВ радник
водоинсталатерске струке; држављанство Републике
Србије; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом; неосуђиваност за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање три месеца, као
и за кривично дело насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 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 ако није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
поседовање возачке дозволе Б категорије; једна година радног искуства. Рок за подношење пријава је 8
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дана од дана објављивања. Пријава се подноси лично
или поштом на адресу: Предшколска установа „Дечја
радост“, Панчево, Жарка Зрењанина 25. Уз пријаву
се подноси: CV - краћа животна и радна биографија;
диплома - сведочанство; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; копија или очитана
лична карта; потврда о радном искуству. Напомена:
кандидати уз пријаву не прилажу доказ о испуњавању
здравственог услова, с тим што се обавезују да овај
доказ прибаве након коначности одлуке о избору кандидата; доказ о некажњавању прибавља установа;
уколико кандидат подноси копију или препис документ мора бити оверен. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидати ће
бити писмено обавештени о избору. Сва обавештења
могу се добити у управи установе, Панчево, Жарка
Зрењанина 25 или телефоном 013/345-955, 354-292.

Референт уплата - аналитичар

на одређено време док траје потреба, а
најдуже до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: средње образовање економског смера;
држављанство Републике Србије; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом; неосуђиваност за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање три месеца, као и за кривично дело
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање или злостављање малолетног лица или
родоскрвњење, 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 ако није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; радно искуство једна година; познавање рада на рачунару. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Пријава се подноси лично или поштом
на адресу: Предшколска установа “Дечја радост”, Панчево, Жарка Зрењанина 25. Уз пријаву се подноси: CV
- краћа животна и радна биографија; диплома - сведочанство; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; копија или очитана лична карта;
потврда о радном искуству. Напомена: кандидати уз
пријаву не прилажу доказ о испуњавању здравственог услова, с тим што се обавезују да овај доказ прибаве након коначности одлуке о избору кандидата;
доказ о некажњавању прибавља установа; уколико
кандидат подноси копију или препис документ мора
бити оверен. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Кандидати ће бити
писмено обавештени о избору. Сва обавештења могу
се добити у управи установе, Панчево, Жарка Зрењанина 25 или телефоном 013/345-955, 354-292.

Књиговођа основних средстава

на одређено време док траје потреба, а
најдуже до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: средње образовање економског смера;
држављанство Републике Србије; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом; неосуђиваност за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање три месеца, као и за кривично дело насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
или злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 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 ако није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; радно искуство једна година; познавање рада на рачунару. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријава се
подноси лично или поштом на адресу: Предшколска
установа „Дечја радост“, Панчево, Жарка Зрењанина 25. Уз пријаву се подноси: CV - краћа животна и
радна биографија; диплома - сведочанство; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
копија или очитана лична карта; потврда о радном
искуству. Напомена: кандидати уз пријаву не прилажу доказ о испуњавању здравственог услова, с тим
што се обавезују да овај доказ прибаве након коначности одлуке о избору кандидата; доказ о некажња-

вању прибавља установа; уколико кандидат подноси
копију или препис документ мора бити оверен. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Кандидати ће бити писмено обавештени
о избору. Сва обавештења могу се добити у управи
установе, Панчево, Жарка Зрењанина 25 или телефоном 013/345-955, 354-292.

Стручни сарадник за финансијскорачуноводствене послове

на одређено време док траје потреба,
а најдуже до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: висока стручна спрема економског смера
- VII степен стручне спреме, односно други степен
академских или струковних студија; држављанство
Републике Србије; психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом; неосуђиваност за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
три месеца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или
злостављање малолетног лица или родоскрвњење,
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; једна година радног искуства;
једна година радног искуства. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријава се
подноси лично или поштом на адресу: Предшколска
установа “Дечја радост”, Панчево, Жарка Зрењанина 25. Уз пријаву се подноси: CV - краћа животна и
радна биографија; диплома - сведочанство; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
копија или очитана лична карта; потврда о радном
искуству. Напомена: кандидати уз пријаву не прилажу доказ о испуњавању здравственог услова, с тим
што се обавезују да овај доказ прибаве након коначности одлуке о избору кандидата; доказ о некажњавању прибавља установа; уколико кандидат подноси
копију или препис документ мора бити оверен. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Кандидати ће бити писмено обавештени
о избору. Сва обавештења могу се добити у управи
установе, Панчево, Жарка Зрењанина 25 или телефоном 013/345-955, 354-292.

Кувар

на одређено време док траје потреба,
а најдуже до 31.08.2018. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање, ВКВ или КВ радниксмер кувар; држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом; неосуђиваност за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање три месеца, као и
за кривично дело насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање или злостављање
малолетног лица или родоскрвњење, 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 ако
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; једна година радног искуства. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријава се подноси лично или поштом на
адресу: Предшколска установа “Дечја радост”, Панчево, Жарка Зрењанина 25. Уз пријаву се подноси:
CV - краћа животна и радна биографија; диплома
- сведочанство; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; копија или очитана лична
карта; потврда о радном искуству. Напомена: кандидати уз пријаву не прилажу доказ о испуњавању
здравственог услова, с тим што се обавезују да овај
доказ прибаве након коначности одлуке о избору
кандидата; доказ о некажњавању прибавља установа; уколико кандидат подноси копију или препис
документ мора бити оверен. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Кандидати ће бити писмено обавештени о избору.
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Сва обавештења могу се добити у управи установе, Панчево, Жарка Зрењанина 25 или телефоном
013/345-955, 354-292.

Кувар

на одређено време до повратка одсутног
радника
УСЛОВИ: средње образовање, ВКВ или КВ радник
- смер кувар; држављанство Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом; неосуђиваност за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање три месеца, као и
за кривично дело насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 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 ако није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
једна година радног искуства. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријава се
подноси лично или поштом на адресу: Предшколска
установа „Дечја радост“, Панчево, Жарка Зрењанина 25. Уз пријаву се подноси: CV - краћа животна и
радна биографија; диплома - сведочанство; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
копија или очитана лична карта; потврда о радном
искуству. Напомена: кандидати уз пријаву не прилажу доказ о испуњавању здравственог услова, с тим
што се обавезују да овај доказ прибаве након коначности одлуке о избору кандидата; доказ о некажњавању прибавља установа; уколико кандидат подноси
копију или препис документ мора бити оверен. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Кандидати ће бити писмено обавештени
о избору. Сва обавештења могу се добити у управи
установе, Панчево, Жарка Зрењанина 25 или телефоном 013/345-955, 354-292.

Помоћни кулинарски радник

на одређено време док траје потреба,
а најдуже до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: средње образовање, ВКВ или КВ радник;
држављанство Републике Србије; психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом; неосуђиваност за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање три месеца, као и за кривично дело насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
или злостављање малолетног лица или родоскрвњење,
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 ако није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Пријава се подноси лично или поштом на
адресу Предшколска установа “Дечја радост”, Панчево,
Жарка Зрењанина 25. Уз пријаву се подноси: CV - краћа
животна и радна биографија; диплома – сведочанство;
уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених; копија или очитана лична карта. Напомена:
кандидати уз пријаву не прилажу доказ о испуњавању
здравственог услова, с тим што се обавезују да овај
доказ прибаве након коначности одлуке о избору кандидата; доказ о некажњавању прибавља установа; уколико кандидат подноси копију или препис документ мора
бити оверен. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Кандидати ће бити писмено
обавештени о избору. Сва обавештења могу се добити
у управи установе, Панчево, Жарка Зрењанина 25 или
телефоном 013/345-955, 354-292.

Стручни сарадник - педагог

на одређено време док траје потреба,
а најдуже до 31.08.2018. године
2 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије
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или специјалистичке струковне студије), или високо
образовање на основним судијама у трајању од најмање четри године; држављанство Републике Србије;
психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом; неосуђиваност за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање три месеца, као
и за кривично дело насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 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 ако није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
једна година радног искуства. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријава се
подноси лично или поштом на адресу Предшколска
установа “Дечја радост”, Панчево, Жарка Зрењанина 25. Уз пријаву се подноси: CV - краћа животна и
радна биографија; диплома – сведочанство; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
копија или очитана лична карта; потврда о радном
искуству. Напомена: кандидати уз пријаву не прилажу доказ о испуњавању здравственог услова, с тим
што се обавезују да овај доказ прибаве након коначности одлуке о избору кандидата; доказ о некажњавању прибавља установа; уколико кандидат подноси
копију или препис документ мора бити оверен. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Кандидати ће бити писмено обавештени
о избору. Сва обавештења могу се добити у управи
установе, Панчево, Жарка Зрењанина 25 или телефоном 013/345-955, 354-292.

Стручни сарадник - педагог за физичку
културу
на одређено време док траје потреба,
а најдуже до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), или високо образовање на основним судијама у трајању од најмање
четири године; држављанство Републике Србије;
психичка, физичка и здравствена способност за рад
са децом; неосуђиваност за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање три месеца, као
и за кривично дело насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 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 ако није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
једна година радног искуства. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријава се
подноси лично или поштом на адресу: Предшколска
установа “Дечја радост”, Панчево, Жарка Зрењанина 25. Уз пријаву се подноси: CV - краћа животна и
радна биографија; диплома - сведочанство; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
копија или очитана лична карта; потврда о радном
искуству. Напомена: кандидати уз пријаву не прилажу доказ о испуњавању здравственог услова, с тим
што се обавезују да овај доказ прибаве након коначности одлуке о избору кандидата; доказ о некажњавању прибавља установа; уколико кандидат подноси
копију или препис документ мора бити оверен. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Кандидати ће бити писмено обавештени
о избору. Сва обавештења могу се добити у Управи
установе, Панчево, Жарка Зрењанина 25 или телефоном 013/345-955, 354-292.

Србије; психичка, физичка и здравствена способност
за рад са децом; неосуђиваност за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање три месеца, као
и за кривично дело насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 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 ако није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
једна година радног искуства. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријава се
подноси лично или поштом на адресу Предшколска
установа “Дечја радост”, Панчево, Жарка Зрењанина 25. Уз пријаву се подноси: CV - краћа животна и
радна биографија; диплома - сведочанство; уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
копија или очитана лична карта; потврда о радном
искуству. Напомена: кандидати уз пријаву не прилажу доказ о испуњавању здравственог услова, с тим
што се обавезују да овај доказ прибаве након коначности одлуке о избору кандидата; доказ о некажњавању прибавља установа; уколико кандидат подноси
копију или препис документ мора бити оверен. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Кандидати ће бити писмено обавештени
о избору. Сва обавештења могу се добити у управи
Установе, Панчево, Жарка Зрењанина 25 или телефоном 013/345-955, 354-292.

Секретар установе

на одређено време док траје потреба,
а најдуже до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање - дипломирани правник мастер или дипломирани правник
на основним студијама у трајању од најмање четири
године; држављанство Републике Србије; психичка,
физичка и здравствена способност за рад са децом;
неосуђиваност за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање три месеца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање или злостављање малолетног лица
или родоскрвњење, 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 ако није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; пет година радног
искуства. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Пријава се подноси лично или поштом
на адресу: Предшколска установа “Дечја радост”, Панчево, Жарка Зрењанина 25. Уз пријаву се подноси: CV
- краћа животна и радна биографија; диплома - сведочанство; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; копија или очитана лична карта;
потврда о радном искуству. Напомена: кандидати уз
пријаву не прилажу доказ о испуњавању здравственог
услова, с тим што се обавезују да овај доказ прибаве
након коначности одлуке о избору кандидата; доказ о
некажњавању прибавља установа; уколико кандидат
подноси копију или препис документ мора бити оверен.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Кандидати ће бити писмено обавештени о избору. Сва обавештења могу се добити у Управи
установе, Панчево, Жарка Зрењанина 25 или телефоном 013/345-955, 354-292.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА “ЈОСИФ
ПАНЧИЋ”
26000 Панчево, Новосељански пут 31

Наставник математике

Нутрициониста

на одређено време, а ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, до
повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијама
првог степена (основне струковне студије, односно
основне академске студије), односно на студијама
у трајању од три године; држављанство Републике

са 35% радног времена, на одређено
време, а ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка одсутног
запосленог

на одређено време док траје потреба,
а најдуже до 31.08.2018. године

Наставник грађанског васпитања

11.10.2017. | Број 746 |
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Наука и образовање

Наставник социологије, наставник
социологије са правима грађана,
наставник устава и права грађана

са 40% радног времена, на одређено
време, а ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка одсутног
запосленог
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике
Србије, да има одговарајуће образовање (прописану
стручну спрему) према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник РС“
бр. 8/2015, 11/2016), за наведени наставни предмет
и у складу са чланом 8 ст. 2 тачка 1 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 8 ст.
2 тачка 2 Закона о основама система образовања и
васпитања. За предмет: Грађанско васпитање поред
услова из тачке 2 конкурса - одговарајуће образовање, наведени кандидати 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 дечјих 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; да није осуђиван
правоснажном 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 родоскрвњење,
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; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (наведени доказ доставља кандидат који буде
изабран по конкурсу, а пре потписивања уговора
о раду), да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. (српски језик), те да поседује 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 (члан 8 ст. 4
Закона о основама система образовања и васпитања).
У поступку одлучивања о избору по конкурсу, директор ће кандидате који уђу у ужи избор упутити на
претходну психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима, које ће вршити надлежна служба
за запошљавање применом стандардизованих поступака у складу са чл. 130 ст. 4 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз својеручно потписану
пријаву на конкурс, са назнаком да се конкурише за
наведено радно место, потребно је приложити следеће: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ
да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик), диплома издата на
српском језику или уверење - да је исти полагао српски језик на факултету. Доказ да кандидат поседује
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Кандидати који
конкуришу за радно место наставника грађанског васпитања су дужни да доставе и доказ о испуњавању
услова да су савладали програм обуке за извођење
наставе из предмета грађанско васпитање за одговарајући разред, односно да су претходно завршила неке од следећих програма: Обука за наставника
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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 дечјих
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. Кандидати који имају положен стручни испит
или испит за лиценцу или који су имали педагогију и
психологију на факултету дужни су да доставе доказ
о томе. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Лекарско
уверење кандидат доставља непосредно пре закључења уговора о раду. Школа прибавља доказе о неосуђиваности кандидата службеним путем, па није
потребно да исто кандидати достављају уз пријаву на
конкурс. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Својеручно потписане пријаве
на конкурс слати на адресу: Пољопривредна школа
„Јосиф Панчић“ Панчево, Новосељански пут 31, са
назнаком „За конкурс“.

ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

12208 Костолац, Првомајска 1

Наставник математике

на одређено време до повратка запослене
са боловања дужег од 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове сагласно чл. 8 и 120 Закона о основама система образовања
и васпитања: да је стекао одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године,
а изузетно да је стекао одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању
од три године или више образовање, под условом да
је тражено образовање стекао на језику на коме се
остварује тај рад или је положио испит из тог језика
по програму одговарајуће високошколске установе;
да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова
(наставник, васпитач и стручни сарадник који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина);
да испуњава услове према Правилнику о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи; да има држављанство Републике
Србије; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да приложи, у оригиналу
или овереној копији не старијој од шест месеци, следећу документацију: доказ да има одговарајуће образовање, уверење о држављанству Републике Србије,
доказ да против лица није покренута истрага, нити
подигнута оптужница код надлежног суда, доказ да
зна језик на коме се изводи образовно-васпитни рад
(уколико образовање није стекао на српском језику),
извод из матичне књиге рођених, односно венчаних.
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима се не

подноси уз пријаву на конкурс, већ пре закључења
уговора о раду. Доказ да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за наведена кривична дела
прибавља установа по службеној дужности. Напомена: Школа већ поседује нестручни кадар, а потребан
је искључиво стручни кадар. Моле се кандидати који
немају одговарајућу стручну спрему да не шаљу молбе. Молбе слати на горенавдену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН ЈОВИЋ”
12256 Волуја
тел. 012/670-520

Директор
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове прописане чланом 59, чланом 8 став 2 и чланом 120 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09, 52/11, 55/13, 35/2015 - аутентично тумачење,
68/15 и 62/16-одлука УС) и Правилником о ближим
условима за избор директора установа образовања и
васпитања (,,Сл. гласник РС”, бр. 108/2015): oдговарајуће високо образовање из члана 8 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања (високо образовање стечено на студијама другог степена
- мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије по
пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године) за наставника, педагога и психолога, дозволу за рад (положен стручни испит) за наставника,
педагога или психолога, држављанство Републике
Србије, да је савладало обуку и да има положен испит
за директора установе, да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима,
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (прибавља школа), да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, да има најмање пет година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Правилником о ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања приписано је да кандидат
за директора установе образовања и васпитања не
може да буде лице које је правноснажно осуђено за
привредни преступ у вршењу раније дужности. Правилником о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања предност за избор
директора установе образовања и васпитања има
кандидат који је стекао неко од звања према прописима из области образовања. Правилником о ближим
условима за избор директора установа образовања и
васпитања кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да оствари предност приликом избора ако је у току избора утврђено да је против њега покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрнављење,
за кривично дело примање мита или давање мита
и друга кривична дела против службене дужности,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом. Кандидат је дужан да уз пријаву на
конкурс достави: доказ о држављанству Републике
Србије (уверење о држављанству); оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду о радном искуству у области
образовања и васпитања; радну биографију; доказ о
знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (као доказ о познавању језика се могу доставити оверене фотокопије сведочанстава од првог до
четвртог разреда средње школе из којих се може
утврдити да је кандидат у средњој школи учио српски језик). Кандидате који нису имали предмет српски
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језик у току свог образовања могу доставити Национални сертификат о познавању српског језика - „Ц2
професионални напредни” ниво који издаје Филолошки факултет у Београду или еквивалентни међународни сертификат о познавању српског језика); оквирни
план рада за време мандата; доказе о поседовању
организационих способности (факултативно); потписану изјаву о сагласности да школа може прибавити
за датог кандидата доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (у изјави о сагласности обавезно навести име и презиме лица које даје сагласност).
Доказ да кандидат није осуђиван за кривична дела
утврђена чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања прибавља школа.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси
се пре закључења уговора о раду. Документација без
доказа о положеном испиту за директора сматраће
се потпуном, а изабрани кандидат биће дужан, да у
законском року, када министар пропише услове, програм обуке и начин полагања испита за директора,
положи наведени испит у складу са чл. 59 Закона о
основама система образовања и васпитања. Директор се бира на период од 4 године. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса подносе се на
адресу Основна школа „Слободан Јовић”, бб 12256
Волуја, са назнаком “За конкурс за избор директора
школе” или лично у просторијама секретара школе од
8 до 13 часова. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе, на телефон број:
012/670-520. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса. Одлука о избору директора биће донета у року од петнаест дана од
дана истека рока за подношење пријава на конкурс.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ”

12320 Жагубица, 25. септембар 2
тел. 012/7643-190

Професор разредне наставе

на одређено време до повратка радника
са боловања
УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен, одговарајућа група. Кандидат треба да испуњава услове
из члана 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13,
68/15 и 62/16- одлука УС), и то: 1) да има одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиља 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) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Докази о испуњености услова из тачака 1 и 4 подносе се уз пријаву на конкурс као и извод из матичне
књиге рођених. Доказ о испуњености услова из тачке
2 подносе се пре закључења уговора о раду. Доказ о
испуњености услова из тачке 3 прибавља школа. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ
УЧЕНИКА
„НИКОЛА ТЕСЛА“
12208 Костолац
Боже Димитријевића бб

Васпитач

у дому ученика, на одређено време до
повратка запосленог са одсуства са рада
због обављања послова управника дома,
а најдуже до 31.08.2018. године.
УСЛОВИ: Лице треба да испуњава следеће услове: да
је завршило студије другог степена и које је стекло
одговарајући академски назив мастер васпитач, са
којим може да изводи васпитни рад у дому ученика
средњих школа; да је завршило студије другог степена и које је стекло одговарајући стручни, односно
академски назив; да је завршило основне студије на
факултету у трајању од најмање четири године, чији
је стручни назив у погледу права која из њега произлазе изједначен са академским називом мастер.
Поред напред наведеног кандидат треба да има и
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, сходно образовању које мора да има
васпитач у средњој школи са домом ученика.

Психолог

за 70% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са одсуства
са рада због неге детета

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

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са чланом 8 Закона о основама система образовања и васпитања и
Правилником о врсти образовања васпитача и стручних сарадника и условима и критеријумима за избор
стручног сарадника - асистента у дому и Правилника о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стучним школама. Конкурс
је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Уз пријаву кандидати дужни су да доставе
и следећу документацију, и то: оверену фотокопију
дипломе, уверење о држављанству, извод из књиге
рођених, да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад (што се доказује пре закључења
уговора о раду), уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-

чена 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 родоскрњављење, 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 заштићеним међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за коју није, и у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ о испуњавању услова прибавља установа); доказ да има образовање из
психолошких, педагошких и методичних дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да зна језик на ком се
остварује образовно-васпитни рад. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Техничка
школа са домом ученика “Никола Тесла” Костолац,
Боже Димитријевића бб. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ САВИЋ”
12000 Лучица

Наставник математике

за 55% радног времена, на одређено
време до преузимања са листе
технолошких вишкова или до
расписивања конкурса на неодређено
време, а најдуже до 31.08.2018. године

Наставник математике

за 40% радног времена, на одређено
време до преузимања са листе
технолошких вишкова или до
расписивања конкурса на неодређено
време, а најдуже до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: За све кандидате VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању (професор математике,
дипломирани математичар, дипломирани математичар - примењена математика, дипломирани информатичар). Кандидати уз молбу треба да приложе и следећа документа: оверену фотокопију дипломе, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС. Рок за подношење молбе је 8 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
,,МИША ЖИВАНОВИЋ”

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

Наставник историје

са 70% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник грађанског васпитања

са 10% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Професор разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
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 62/16 - одлука
УС) и 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, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/16 и 3/17).
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Наука и образовање

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе следећа
докумената: доказ о стеченој стручној спреми (прописану врсту и степен 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: ОШ „Миша Живановић“, 12253 Средњево, Маршала Тита 12.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БАТА БУЛИЋ”

12300 Петровац на Млави
Јована Јовановића Змаја 1

из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (чл. 121 ст. 7 Закона). Наставник мора
да има и образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина из чл. 8 ст. 4 Закона (чл. 121
ст. 9 Закона). Наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра
се да има образовање из чл. 8 ст. 4 Закона (чл. 121
ст. 10 Закона). Одредба чл. 8 ст. 4 Закона примењује
се почев од школске 2012/2013. године. Психолошку
процену способности кандидата за рад са децом и
ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Наведени документи морају бити у оригиналу или
фотокопије оверене у основном суду или општинској управи или код јавног бележника, не старији од
6 месеци. Неблаговремени, непотпуни и неуредни
захтеви за пријем у радни однос, односно приложени документи, неће бити узети у разматрање. Захтеви
за пријем у радни однос са доказима о испуњавању
услова огласа достављају се у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“, на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ПРОКУПЉЕ

Наставник (са 100% радног времена
од тога за физичко васпитање 60%,
физичко и здравствено васпитање 10%
и изабраног спорта 30%)

18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/329-015

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог дуже од 60 дана, са 20%
радног времена, односно 8 сати недељно

на одређено време до повратка
запосленог са функције на коју је
именован

са 50% радног времена, на одређено
време, на замени запосленог који
се налази на функцији помоћника
директора, а најкасније до 31.08.2018.
године, за рад у првом циклусу основног
образовања и васпитања у матичној
школи у Петровцу на Млави и издвојеном
одељењу Лесковац

Олигофренопедагог

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, за рад у
одељењу са децом са сметњама у развоју
УСЛОВИ: Кандидат је обавезан да поред писаног
захтева за пријем у радни однос и фотокопије важеће
личне карте, Основној школи „Бата Булић“ Петровац
на Млави, 12300 Петровац на Млави, Јована Јовановића Змаја 1, достави и следећа документа: извод
из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге
венчаних (за удате); уверење о држављанству Републике Србије; уверење о неосуђиваности из надлежног основног суда; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - документ из МУП-а (извод из
КЕ) - доказ прибавља школа; диплому или уверење
о стеченом високом образовању (VII/1 степен стручне спреме одговарајуће врсте занимања) или стеченом академском називу мастер; уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, односно уверење о здравственом стању из надлежне службе медицине рада,
које се подноси непосредно пре закључења уговора
о раду; уверење или потврду да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Наставник треба да
испуњава услове прописане чл. 8 ст. 2 и 4, чл. 120
чл. 121 ст. 7, 9 и 10 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009,
52/2011, 55/ 2013, 35/2015, 68/2015, 62/2016) и да има
стручну спрему прописану Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17).
Послове наставника може да обавља лице које је
стекло високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит
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Наставник хемије

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописане одредбама члана 8 и 120 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији. Поред пријаве на конкурс, кандидати треба да доставе: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
диплому о стеченој стручној спреми (оригинале или
оверене фотокопије). Уверење о неосуђиваности
школа ће затражити по службеној дужности. Уверење
о здравственој и психофизичкој способности за рад са
децом и ученицима школа ће тражити од изабраног
кандидата. Пријаве се достављају искључиво путем
поште, на адресу установе, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса, са назнаком „За конкурс“.
Ближе информације се могу добити на број телефона: 027/321-110.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др АЛЕКСА САВИЋ“

18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/329-093

Наставник физичког васпитања

на одређено време ради замене одсутног
запосленог дуже од 60 дана

Наставник хемије

на одређено време ради замене одсутног
запосленог дуже од 60 дана, са 50%
радног времена, односно 20 сати недељно
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане одредбама члана 8 и 120 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у средњим стручним
школама. Поред пријаве на конкурс, кандидати треба
да доставе извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, диплому о стеченој стручној спреми
(оригинале или оверене копије). Уверење о неосуђиваности школа ће затражити по службеној дужности.
Уверење о здравственој и психофизичкој способности
за рад са децом и ученицима школа ће тражити од
изабраног кандидата. Пријаве се достављају искључиво путем поште, на адресу установе, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса, са назнаком “За
конкурс”. Ближе информације се могу добити на телефон: 027/324-462.

ОШ „МИЛИЋ РАКИЋ МИРКО“

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

Наставник математике

за 22,22% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног радника
преко 60 дана
УСЛОВИ: услови одговарајуће образовање: професор математике, дипломирани математичар, дипломирани математичар за теоријску математику и примене, дипломирани математичар за рачунарство и
информатику, дипломирани математичар - информатичар, професор математике и рачунарства,
дипломирани математичар за математику економије,
професор информатике - математике, дипломирани
математичар - астроном, дипломирани математичар
- примењена математика, дипломирани математичар - математика финансија(са изборним предметом
Основи геометрије), дипломирани информатичар,
мастер математичар, мастер професор математике,
мастер професор математике и физике, мастер професор математике и информатике, мастер професор
физике и математике, мастер професор информатике и математике, дипломирани професор математике - мастер, дипломирани математичар- мастер,
дипломирани инжењер математике - мастер (са
изборним предметом Основи геометрије), дипломирани математичар - професор математике, дипломирани математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер математике (са изборним предметом
Основи геометрије), професор хемије - математике,
професор географије - математике, професор физике - математике, професор биологије - математике,
професор математике - теоријско усмерење, професор математике - теоријски смер, дипломирани математичар и информатичар. Лица која су стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер
треба да имају завршене основне академске студије
на студијским програмима из области математике
или примењене математике (са положеним испитом
из предмета геометрија или основи геометрије) или
двопредметне наставе математике и физике односно математике и информатике. Остало: за наставника може бити изабрано лице која има одговарајуће
високо образовање из члана 8 Закона о основама
система образовања и васпитања и Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи, да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи складу са Европским системом преноса бодова, или положен испит у току
студирања из педагогије и психологије, или положен испит за лиценцу, да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да није осуђивано правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у члану 120 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања, да има држављанство Републике Србије, да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву каднидат подноси: диплому о стеченом одговарајућем образовању, уверење којим
доказује образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина (односно доказ да је кандидат испите положио у току студирања или уверење о положеном испиту за лиценцу); уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених. Сва документа се прилажу
у оригиналу или као оверене фотокопије. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

Национална служба
за запошљавање

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

Наука и образовање

СМЕДЕРЕВО
ОШ „ХЕРОЈ СРБА“

11314 Осипаоница, Кнеза Михајла бб
тел. 026/751-071

Наставник историје

са 65% радног времена, на одређено
време
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом
о раду, кандидат треба да испуњава услове прописане одредбама чл. 8 и 120 Закона о основама система
образовања и васпитања: да поседује одговарајуће
образовање у смислу одредби члана 2 став 1 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016 и 11/2016); да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има држављанство Републике Србије.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која
садржи: доказ о поседовању држављанства Републике
Србије (уверење о држављанству), оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
извод из матичне књиге рођених, кратку биографију.
Уверење о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања прибавља школа. Лекарско уверење
доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Пријаве се достављају непосредно или путем
поште на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРУГИ ШУМАДИЈСКИ ОДРЕД“
11325 Марковац, Осмог октобра 10
тел. 026/4861-006, 026/4861-030

Наставник српског језика

на одређено време (замена), за рад у ИО
школе у Новом Селу и Марковцу

Наставник разредне наставе

на одређено време (замена), за рад у
продуженом боравку у Марковцу

Наставник физичког васпитања

Наставник енглеског језика

за 60% радног времена, на одређено
време ради замене запослене која се
налази на одсуству преко 60 дана, до
17.03.2018. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл
8, 120 и 121 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13) и
члана 2 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи и
да доставе неопходне доказе о испуњавању услова.
Поред пријаве на конкурс (са радном биографијом)
кандидати треба да доставе и оверене фотокопије
докумената, не старије од 6 месеци, којима доказују
да испуњавају услове конкурса, и то: диплому о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених.

Ложач централног грејања

на одређено време ради замене
запосленог који се налази на боловању
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
из чл 120 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13
и 68/15) и да доставе неопходне доказе о испуњавању услова. Поред пријаве на конкурс (са радном
биографијом) кандидати треба да доставе и оверене фотокопије докумената, не старије од 6 месеци,
којима доказују да испуњавају услове конкурса, и то:
диплому о стеченој стручној спреми - III или IV степен машинско-техничке струке, уверење о положеном стручном испиту за ложача централног грејања,
уверење о држављанству.
ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. Уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора. Уверење да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - прибавља
школа по службеној дужности. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од објављивања. Пријаве се достављају лично у секретаријату школе или на горенаведену адресу.

ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА

за 55% радног времена, на одређено
време (замена)

11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 18

Наставник историје

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време, за 45% радног
времена
УСЛОВИ: Поред општих услова кандидати треба да
испуњавају и посебне услове прописане чл. 121 и 122
Закона о основама система образовања и васпитања.
Поред пријаве на оглас потребно је да кандидати
доставе оверене копије докумената, не старијих од
шест месеци, којима доказују да испуњавају услове
огласа: диплому о стеченом стручном образовању,
лекарско уверење, уверење да нису осуђивани или
под истрагом, уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених. Пријаве се достављају на
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања
огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КАРАЂОРЂЕ“

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 135

Наставник математике

за рад у издвојеном одељењу у Великом
Орашју, на одређено време ради замене
запослене на породиљском одсуству

Наставник математике

за рад у издвојеном одељењу у Старом
Селу, за 20% радног времена, на
одређено време ради замене запослене
на породиљском одсуству
Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за 33,33%
радног времена

Наставник немачког језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник географије

на одеређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60дана, за 40% радног
времене
УСЛОВИ: високо образовање прописано чланом 8 и
чланом 121 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и
62/2016 - одлука УС), уз одговарајући стручни назив,
прописан Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013, 11/2016 и 2/2017) за наставника
у предметној настави. Поред одговарајућег високог
образовања стеченог на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије),
по пропису који уређује високо образовање почев
од 10.09.2005. године или на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године,
кандидат мора да има и образовање из психолош-

ких, 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 (члан 8 став 4 Закона), док 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. Осим наведених услова у
погледу одговарајућег образовања, кандидат мора да
испуњава и остале услове за пријем у радни однос из
члана 120 Закона о основама система образовања и
васпитања, као и опште услове за заснивање радног
односа прописане другим важећим законима и прописима. У пријави се мора навести тачан назив радног
места за које кандидат конкурише, а пожељно је да
се наведе и податак да ли је и где кандидат у претходних шест месеци тестиран у НСЗ ради претходне
психолошке процене способности. Уз пријаву се обавезно прилаже и краћа биографија са адресом и контакт телефоном, оверена фотокопија дипломе или
уверења о стеченом одговарајућем образовању, као
и одговарајући доказ да кандидат има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ (потврда,
уверење или други документ који издаје високошколска установа), односно доказ о положеним испитима
из педагогије и психологије у току студија (потврда,
уверење или други документ) или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу.
Лица која су стекла академско звање мастер морају
доставити доказ да су претходно завршила основне
академске студије. Осим наведеног, сви кандидати уз
пријаву обавезно достављају и уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених. Документа се достављају у оригиналу или
као оверене копије и иста се по окончању конкурса
не враћају кандидатима. 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. Лекарско уверење о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Доказ
о неосуђиваности, у складу са чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања, службено
прибавља школа. Неблаговремене, непотпуне, нечитке или неразумљиве пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве на конкурс се подносе непосредно
секретаријату школе или препорученом пошиљком на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”.

СОМБОР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб
тел/факс: 025/5743-635

Васпитач

за рад у Бачком Брестовцу, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства, одсуства са рада
ради неге детета и одсуства са рада ради
посебне неге детета
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају високо образовање за васпитача
на студијама другог степена, студијама првог степена, студијама у трајању од три године или више
образовање за васпитача; да имају положен испит
за лиценцу; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (доказ се подноси
пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (доказ прибавља установа); да имају држављанство Републике Србије. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса у „Пословима“. Пријаве послати на горена-
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ведену адресу или лично. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву
на конкурс која треба да садржи и кратку биографију,
кандидати треба да приложе: оверену фотокопију
уверења или дипломе о стеченом образовању, уверење о положеном испиту за лиценцу, извод из матичне књиге рођених. Уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци) није потребно доставити уколико је у изводу из матичне књиге рођених наведено
држављанство.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У СОМБОРУ
25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Ванредни професор за ужу научну
област Историјске науке

на одређено време на период 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне - научни назив доктор
историјских наука. Кандидати морају испуњавати и
остале услове предвиђене Законом о високом образовању, Статутом и општим актима Универзитета
у Новом Саду и Статутом и општим актима Педагошког факултета у Сомбору. Кандидати уз пријаву
подносе: фотокопије диплома свих нивоа студија са
додацима диплома, попуњен образац биографских
података (преузети са: http://www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje) приложен у штампаној и електронској форми, библиографију објављених радова и саме радове и уверење
о некажњавању (МУП). Поступак избора у звање и
заснивање радног односа спроводи се у складу са
одредбама Закона о високом образовању, одредбама Статута и општих аката Универзитета у Новом
Саду и Статута и општих аката Факултета. Пријаве са
документацијом достављају се Педагошкоом факултету у Сомбору, на наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса у листу “Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА “НИКОЛА
ВУКИЋЕВИЋ”

25000 Сомбор, Вељка Петровића 4
тел. 025/412-630

Наставник француског језика

са 77,77% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу
са чл. 140 Закона о основама система образовања и
васпитања: на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије),
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Одговарајуће високо образовање мора бити у складу
са Правилником о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основној школи, за француски језик: професор, односно дипломирани филолог
за француски језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил
француски језик); мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/
профил француски језик); мастер професор језика и
књижевности (студијски програм Језик, књижевност
и култура); одговарајућа психичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 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 родоскрвнуће, за кривично дело примања или давања мита,
кривично дело против полне слободе и друга кривична дела предвиђена чланом 139 ЗОСОВ; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс, кандидат треба да приложи:
диплому о стеченој стручној спреми, односно оверену
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копију дипломе; уверење о некажњавању; уверење
о држављанству. Лекарско уверење о физичкој и
психичкој способности за рад са децом и ученицима
подноси само изабрани кандидат (пре потписивања
уговора о раду). Сходно члану 154 ЗОСОВ кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства и потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на
адресу установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ПУ „РАДОСТ“

22303 Нови Бановци
Насеље Бановци - Дунав, Кабларска бб
тел. 022/340-983

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
3 извршиоца
УСЛОВИ: средња стручна спрема медицинске струке
- медицинска сестра - васпитач, IV степен стручне
спреме.

Педагошки асистент

на одређено време до краја радне године
31.08.2018. године
УСЛОВИ: средња стручна спрема, завршен уводни
модул обуке за педагошког асистента.
ОСТАЛО: Сви кандидати треба да испуњавају следеће
услове: да имају одговарајуће образовање, да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом, да нису осуђивани 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, да имају држављанство Републике Србије,
да знају језик на коме се остварује образовно васпитни рад. Уз пријаву кандидати треба да приложе: оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању,
оверену фотокопију уверења о држављанству РС.
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ о
неосуђиваности прибавља установа. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве доставити на адресу:
ПУ „Радост“ Нови Бановци, 22303 Бановци Дунав,
Кабларска бб, са назнаком „За конкурс“ и обавезно
навести радно место за које се конкурише.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„БОРИСЛАВ МИХАЈЛОВИЋ МИХИЗ”
22406 Ириг, Змај Јовина 59
тел. 022/462-026
e-mail: sssborislavmihajlovic@gmail.com

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо
образовање за наставника средње стручне школе и
то у оквиру подручја рада трговина, угоститељство и
туризам, пољопривреда, производња и прерада хране, за педагога или психолога; дозволу за рад; обуку и положен испит за директора установе (програм
обуке за директора школе и правилник о полагању
испита за директора школе нису донети, па ће иза-

брани кандидат бити у обавези да положи испит за
директора у року од годину дана од дана ступања
на дужност, тј. од дана доношења подзаконског акта
којим се регулише ова материја) и најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
је одговарајуће високо образовање стекао/ла на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да 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; да има држављанство Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад.
ДОКАЗИ: Уз пријаву кандидат треба да достави: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту (лиценца) и потврду о радном стажу у образовању након стеченог одговарајућег образовања,
лекарско уверење (не старије од 6 месеци), уверење
да није осуђиван (не старије од 6 месеци), уверење
о држављанству Републике Србије (не стрије од 6
месеци), оверену фотокопију или оригинал извода из
матичне књиге рођених, биографију са кратким прегледом кретања у служби, оквирни план рада за време мандата. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са доказима о испуњености услова доставити путем
поште на адресу: Средња стручна школа „Борислав
Михајловић Михиз”, 22406 Ириг, Змај Јовина 59 или
лично код секретара школе, са назнаком „За конкурс
за избор директора”. Пријем у радни однос се врши на
мандатни период од 4 године, са пуним радним временом. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Ближе
информације о конкурсу кандидати могу добити код
секретара школе и на број тел. 022/462-026.

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“

22320 Инђија, Душана Јерковића 1
тел. 022/561-420

Наставник немачког језика

у првом циклусу основног образовања и
васпитања, на одређено време, замена
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка запослене са неплаћеног
одсуства до 31.08.2018, за 80% радног
времена (32 часа недељно)
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни
однос утврђених у чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
кандидати треба да испуњавају и посебне услове и
то: одговарајуће образовање сходно члану 8 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 55/13 35/15 аутентично тумачење, 68/15, 62/2016 Одлука УС) и
члана 2 став 2 Правнилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17),
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.
120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образов-
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Наука и образовање

но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити:
доказ о одговарајућем образовању (оригинал или
оверена фотокопија дипломе траженог степена и
врсте образовања, односно уверења - ако диплома
није издата) док се ниво знања Б2 доказује уверењем
о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Србији, или међународно признатом исправом за ниво знања језика
који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство
просвете, науке и технолошког развоја; доказ о образовању 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 (оригинал или
оверена фотокопија документа који изда високошколска установа, односно уверење или други одговарајући докуменат о положеном испиту из педагогије
и психологије у току студија или доказ о положеном
стручном испиту, односно о положеном испиту за
лиценцу); уколико кандидат није стекао одговарајуће
образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о држављанству (оригинал или оверена
фотокопија). Уверење о неосуђиваности прибавља
школа по службеној дужности, а уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са неовереном документацијом неће се узимати у
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити на телефон: 022/561-420. Пријаву на конкурс
са потребном документацијом доставити на адресу:
ОШ „Душан Јерковић“ Инђија, 22320 Инђија, Душана
Јерковића 1, са назнаком „За конкурс”.

Наставник хемије

замена одсутне запослене преко 60
дана, до повратка запослене са места
помоћника директора, до 31.08.2018, за
30% радног времена (12 часова недељно)
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни
однос утврђених у чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и и 75/14),
кандидати треба да испуњавају и посебне услове и
то: одговарајуће образовање сходно члану 8 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.72/09 ,52/11, 55/13 35/15 - аутентично тумачење, 68/15, 62/2016 Одлука УС) и члану 3
став 1 тачка 11 Правнилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17и 3/17) да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да је држављанин Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о
одговарајућем образовању (оригинал или оверена
фотокопија дипломе траженог степена и врсте образовања, односно уверења - ако диплома није издата);
доказ о образовању 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
(оригинал или оверена фотокопија доказа који изда
високошколска установа, односно уверење или други одговарајући докуменат о положеном испиту из
педагогије и психологије у току студија или доказ о
положеном стручном испиту, односно о положеном
испиту за лиценцу); уколико кандидат није стекао
одговарајуће образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе (оригинал или оверена фотокопија); извод
из књиге рођених (оригинал или оверена фотокоБесплатна публикација о запошљавању

пија); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија). Уверење о неосуђиваности прибавља
школа по службеној дужности, а уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са неовереном документацијом неће се узимати у
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити на телефон: 022/561-420. Пријаву на конкурс
са потребном документацијом доставити на адресу:
ОШ „Душан Јерковић”, 22320 Инђија, Душана Јерковића 1, са назнаком: “За конкурс“.

Наставник историје

на одређено време, замена одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
запосленог са места вршиоца дужности
директора, за 45% радног времена (18
часова недељно)
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни
однос утврђених у чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 ),
кандидати треба да испуњавају и посебне услове, и
то: одговарајуће образовање сходно члану 8 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 55/13, 35/15 - аутентично тумачење, 68/15, 62/2016 Одлука УС) и члана
3 став 1 тач. 6 Правнилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17и 3/17); да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да је држављанин Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о
одговарајућем образовању (оригинал или оверена
фотокопија дипломе траженог степена и врсте образовања, односно уверења - ако диплома није издата);
доказ о образовању 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 (оригинал или оверена фотокопија документа који изда
високошколска установа, односно уверење или други
одговарајући докуменат о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно о положеном испиту
за лиценцу ); уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, у обавези је да
достави доказ да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе
(оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија). Уверење о неосуђиваности прибавља
школа по службеној дужности, а уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
“Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са неовереном документацијом неће се узимати у
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити на телефон: 022/561-420. Пријаву на конкурс
са потребном документацијом доставити на адресу:
ОШ ”Душан Јерковић”, 22320 Инђија, Душана Јерковића 1, са назнаком “За конкурс“.

Наставник математике

на одређено време, замена одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са неплаћеног одсуства, до
01.03.2018.
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни
однос утврђених у чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл.
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
кандидати треба да испуњавају и посебне услове, и
то: одговарајуће образовање сходно члану 8 Закона о

основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 55/13 35/15 - аутентично тумачење, 68/15, 62/2016 Одлука УС) и члана
3 став 1 тач. 9 Правнилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник“
бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17); да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања; да је држављанин Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс приложити: доказ о
одговарајућем образовању (оригинал или оверена
фотокопија дипломе траженог степена и врсте образовања, односно уверења - ако диплома није издата);
доказ о образовању 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
(оригинал или оверена фотокопија доказа који изда
високошколска установа, односно уверење или други одговарајући докуменат о положеном испиту из
педагогије и психологије у току студија или доказ о
положеном стручном испиту, односно о положеном
испиту за лиценцу); уколико кандидат није стекао
одговарајуће образовање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе (оригинал или оверена фотокопија); извод
из књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија). Уверење о неосуђиваности прибавља
школа по службеној дужности, а уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
“Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са неовереном документацијом неће се узимати у
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се
добити на телефон: 022/561-420. Пријаву на конкурс
са потребном документацијом доставити на адресу:
ОШ ”Душан Јерковић”, 22320 Инђија, Душана Јерковића 1, са назнаком: “За конкурс“.

СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 29
тел. 022/639-167

Директор установе

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице
које испуњава услове предвиђене чланом 8 став 2,
чланом 59 и чланом 120 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично
тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС) и Правилником о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС
“ бр. 108/2015): да има одговарајуће високо образовање на студијама другог степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године);
да испуњава услове за наставника средње школе,
педагога и психолога; да има дозволу за рад (лиценцу), односно положен стручни испит за наставника,
педагога или психолога; да има обуку и положен
испит за директора установе (изабрани кандидат који
нема савладану обуку и положен испит за директора
биће у обавези да исти положи у законском року); да
има најмање пет година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да има држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат за директора установе образовања и васпитања
не може да буде лице: које је правноснажно осуђе-
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но за привредни преступ у вршењу раније дужности;
које је осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл.120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (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 и
давање мита, 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 дискиминаторно понашање). Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
оверену фотокопију докумената о положеном испиту
за лиценцу односно уверење о положеном стручном
испиту; уверење о државњанству; извод из матичне
књиге рођених; биографију са предлогом програма
рада школе; оригинал потврду о радном искуству у
области образовања и васпитања (најмање 5 година); доказ о познавању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад (доставља се уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику); уверење издато од Привредног суда којим се доказује да
није осуђиван правноснажно осуђено за привредни
преступ у вршењу раније дужности; уверење надлежног суда да није под истрагом и да се не води кривични поступак. Доказ да кандидат није осуђиван за
кривична дела утврђена чланом 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања
- прибавља установа. Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Докази који се прилажу морају
бити у оригиналу или оверене фотокопије, не старије
од шест месеци. Пријаве са доказима о испуњавању
услова подносе се на адресу школе, са назнаком „Конкурс за избор директора установе”. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНКО
РАДИЧЕВИЋ”

22422 Никинци, Трг Бранка Радичевића 1
тел./факс: 022/443-110

Наставник биологије

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане Законом о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015
и 62/2016 - одлука УС) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013): да поседује одговарајуће
високо образовање из чл. 8 став 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично
тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС), стечено
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10.09.2005. године или
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године, за наставника основне школе,
педагога или психолога; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије; да није
осуђиван у складу са одредбом чл. 120 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања,
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је у обавези да приложи следећа
документа: биографију са кратким прегледом; диплому о стеченом одговарајућем високом образовању
(оверена копија); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци;
извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
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рена фотокопија). Доказ да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
законом прибавља школа. Доказ о физичкој, психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о
раду. Рок за достављање пријава износи 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови“. Пријаве на конкурс достављају се путем поште или лично
на адресу: ОШ „Бранко Радичевић“, 22422 Никинци,
Трг Бранка Радичевића 1. Ближа обавештења могу се
добити од секретара школе на телефон 022/443-110.
Неблаговремене или непотпуне пријаве се неће разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ“

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ВАСПИТАЧА
И ТРЕНЕРА
24000 Суботица, Банијска 67

Наставник за избор у звање предавача
и заснивање радног односа из поља
медицинских наука, област Медицинске
науке, ужа научна област Клиничке
медицинске науке (Здравствена нега
у неурологији и Здравствена нега у
психијатрији)
са пуним радним временом подељеним
између здравствене установе као
наставне базе и школе на одређено време
од 5 година

22410 Пећинци, Школска 6
тел. 022/436-250, 436-052

Васпитач

на одређено време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање
на студијама првог степена (основне струковне студије или основне академске студије) у трајању од три
године, или на студијама другог степена (дипломатске
академске студије - мастер; специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије)
- васпитач, у складу са Законом. Остали услови: кандидат треба да испуњава услове предвиђене чл. 120
ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 одлука УС); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом; да није осуђиван 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; да је држављанин Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Потребна документација: оригинал
или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању; радна биографија, уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старији
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених са
холограмом (оригинал или оверена фотокопија). За
испуњеност услова из чл. 120 ст. 1 тачка 5 Закона
о основама система образовања и васпитања којим
се тражи знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад, ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, потребно је
доставити уверење да је положио испит из српског
језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе. Претходну проверу психофизичких способности кандидата за рад са децом, који
испуњавају услове конкурса (а после извршеног ужег
избора од стране директора) вршиће надлежна служба за послове запошљавања. Лекарско уверење (не
старије од шест месеци) доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Установа по службеној дужности за изабраног кандидата прибавља
доказ који се односи на неосуђиваност кандидата.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од
дана објављивања истог у публикацији “Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Пријаве са потребном документацијом
слати на адресу предшколске установе, са назнаком
“За конкурс”. Телефони: 022-436-250 и 436-052.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

СУБОТИЦА

УСЛОВИ: VII2 степен стручне спреме, завршен
медицински факултет, магистар медицинских наука
или специјалиста неуропсихијатрије, специјалиста
струковна медицинска сестра, објављени стручни
радови и способност за наставни рад. Остали услови
су утврђени Законом о високом образовању, Статутом школе, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника и
наставника и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у складу са којима ће
бити извршен избор између пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
да поднесу: биографију са свим битним подацима,
кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и
звање - навести сва звања), списак радова, остале
податке: о наставном раду, научноистраживачком,
уметничком, стручном и професионалном доприносу,
о ангажовању у развоју наставе и других делатности
високошколске установе, ваннаставним активностима, доприносу локалној и широј заједници, признањима и наградама. Докази у овереној фотокопији: извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
све високошколске дипломе и додатак дипломи или
нострификације диплома стечене у иностранству,
доказ надлежног органа поводом чињенице да кандидат није под истрагом. Конкурс је отворен до попуне радног места. Пријаве на конкурс подносе се на
адресу Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици, Банијска 67.
Сву конкурсну документацију, као доказе о испуњености услова конкурса, доставити и у електронској
форми (на компакт диску - CD). Упућују се кандидати
да користе образац пријаве на конкурс који се налази
на сајту школе www.vsovsu.rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир и бити разматране.

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Максима Горког 38
тел. 024/663-107

Наставник мађарског језика и
књижевности

са 40% радног времена (30% настава
мађарског језика и књижевности, 10%
настава мађарског језика са елементима
националне културе), на одређено време
замена, у складу са чл. 132 ст. 6 т. 1
ЗОСОВ
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог
за мађарски језик и књижевност, мастер професор
језика и књижевности (студијски програм или главни
предмет, односно профил мађарски језик и књижевност), мастер професор - мађарски језик и књижевност, мастер филолог (студијски програм или главни
предмет, односно профил мађарски језик и књижевност). Поред општих услова прописаних Законом о
раду, кандидат треба да испуњава услове прописане члановима 120 ЗОСОВ, и то: да има одговарајуће
високо образовање: на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије)

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

Наука и образовање

по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у трајању од најмање четири године (VII/1 степен
стручне спреме), по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да није осуђиван 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, да има држављанство Републике Србије,
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. На основу члана 121 став 7 Закона о основама
система образовања и васпитања, послове наставника, осим за ромски језик, може да обавља лице које
је стекло средње, више или високо образовање на
језику на коме се остварује образовно-васпитни рад
или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе. Наставник мора
да има и образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 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
горенаведено образовање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, уверење о држављанству Републике
Србије, доказ о испуњености услова из члана 121
став 7 Закона о основама система образовања и васпитања, доказ о положеним испитима из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, лекарско уверење, којим се доказује психичка, физичка и
здравствена способност за рад са ученицима (доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду). Доказ о неосуђиваности из тачке 3 прибавља
школа. У поступку одлучивања о избору наставника,
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 стандардизованих поступака. Директор доноси
одлуку о избору наставника у року од осам дана од
дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве на
конкурс слати на адресу: Политехничка школа, 24000
Суботица, Максима Горког 38, тел. 024/663-107. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремено приспеле
пријаве неће се узети у разматрање.

Васпитач

ОШ „НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ“

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, положен испит за
васпитаче.

са 60% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
боловања

на одређено време, замена до повратка
раднице са трудничког и породиљског
боловања, за рад у Бановом Пољу, у ППП-у

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2017/2018 године, за рад у Богатићу, ППП
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена уводна
обука за педагошког асистента и завршена завршна
обука за педагошког асистента.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће
услове: да поседују одговарајуће образовање сходно
члану 8 Закона о основама система образовања и васитања; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом, да нису осуђивани правоснажном
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 приложити следећу документацију: диплому (оверена копија), уверење о држављанству (оверена копија), извод из матичне књиге рођених (оверена
копија), уверење о положеном стручном испиту за васпитаче (оверена копија). Уверење о неосуђиваности
установа прибавља по службеној дужности, а лекарско
уверење се прилаже по доношењу одлуке о избору, а
пре закључења уговора о раду. Директор врши ужи
избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности за рад са децом, сходно члану 130 став 3 Закона основама система образовања и
васпитања. Проверу врши надлежна служба за послове
запошљавања. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати, као и пријаве са неовереном документацијом.
Пријаве слати на горенаведену адресу.

15000 Шабац, Цара Душана 9
тел. 015/342-175

Професор психологије - здравствене
психологије
са 59% радног времена, на одређено
време до повратка одсутног радника,
најдуже за школску 2017/18. годину,
закључно са 31.08.2018. године

Професор географије

са 39% радног времена, на одређено
време, замена одсутног радника, најдуже
за школску 2017/18. годину, закључно са
31.08.2018. године

Васпитач

Бесплатна публикација о запошљавању

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др АНДРА ЈОВАНОВИЋ“

УСЛОВИ: (1) професор психологије; (2) дипломирани
психолог; (3) дипломирани школски психолог - педагог; (4) дипломирани психолог, смер школско-клинички; (5) дипломирани психолог - мастер; (6) мастер психолог. Лице из подтач. (5) и (6) ове тачке мора имати
најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета.
Испуњеност ових услова доказује се потврдом издатом од стране матичне високошколске установе.

на одређено време, замена до повратка
радника са функције, за рад у централном
објекту

на одређено време, замена до повратка
раднице са трудничког и породиљског
боловања, за рад у Богатићу, у ППП-у

УСЛОВИ: Кандидати треба да поседују одговарајући
степен стручне спреме сагласно одредбама из члана
8 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да су
држављани Републике Србије; да поседују 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 знају језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву
на конкурс кандидат је обавезан да приложи доказе о испуњавању услова конкурса: оверену фотокопију дипломе одговарајућег факултета и уверење о
држављанству. Пријава са траженим документима
подноси се на адресу школе, у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

Психолог

ПУ „СЛАВА КОВИЋ“

Васпитач

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
запосленог који обавља послове
помоћника директора, а најдуже до краја
текуће школске године

са 33% радног времена, на одређено
време, замена одсутног радника, најдуже
за школску 2017/18. годину, закључно са
31.08.2018. године

15350 Богатић, Јанка Веселиновића 3
тел. 015/77-86-881

Васпитач

Наставник физичког васпитања

УСЛОВИ: професор психологије; дипломирани психолог; дипломирани школски психолог - педагог; дипломирани психолог, смер школско-клинички; дипломирани психолог - мастер; мастер психолог.

ШАБАЦ

на одређено време, замена до повратка
радника са боловања, за рад у Белотићу
у ППП-у

15000 Шабац, Владе Јовановића 52
тел. 015/350-483

Шанса за младе
Школа је знање,
посао је занат

УСЛОВИ: (1) професор географије; (2) дипломирани географ; (3) професор историје - географије; (4)
дипломирани географ - просторни планер; (5) дипломирани професор географије - мастер; (6) дипломирани географ - мастер; (7) мастер географ; (8) мастер
професор географије; (9) мастер професор географије и информатике; (10) мастер професор биологије
и географије. Лице које је стекло академско звање
мастер мора имати претходно завршене основне академске студије на студијском програму: географија;
дипломирани географ; професор географије; двопредметне студије биологије и географије, односно географије и информатике.
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Наставник вежби и вежби у блоку из
здравствене неге
на одређено време, замена директора
чији радни однос мирује, најдуже до
01.03.2021. године

УСЛОВИ: (1) виша медицинска сестра - техничар;
(2) струковна медицинска сестра; (3) организатор
здравствене неге; (4) специјалиста струковна медицинска сестра; (5) дипломирана медицинска сестра;
(6) мастер медицинска сестра; (7) виша медицинска
сестра општег смера; (8) виша медицинска сестра
интернистичког смера; (9) виша медицинска сестра
хируршког смера; (10) виши медицински техничар.
Лице из ове тачке треба да има претходно стечено
средње образовање у подручју рада здравство и
социјална заштита.
ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом
120 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 8 став 2, 3 и 4
(мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса
бодова), Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11,
55/13 и 68/15), посебне услове из Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015 и 11/2016) и Правилника о
степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада здравство и социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр.
21/2015 и 11/2016) - за тачку 2, професора психологије и здравствене психологије. Уз пријаву на конкурс доставити: оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, доказ о испуњавању услова из члана 121 став 7 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15), да је кандидат стекао средње, више или високо образовање
на језику на коме се остварује образовно-васпитни
рад или је положио испит из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе (оригинал или
оверена фотокопија) - српски језик; оригинал или
оверену фотокопију доказа да има образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6
бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова (уверење одговарајуће
високошколске установе или доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије у току студија
или доказ о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу); уверење о држављанству (оригинал или оверену копију - не старије од 6 месеци),
извод из матичне књиге рођених, краћу биографију,
својеручно потписану пријаву. Кандидат који буде
изабран дужан је да пре закључења уговора о раду
достави уверење о психичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима - не старије од
6 месеци. Право учешћа на конкурсу има кандидат
који није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, о
чему ће школа прибавити доказе по службеној дужности од СУП-а, за изабраног кандидата. Проверу
психофизичких способности за рад са децом и ученицима врши Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака, а пре доношења одлуке о избору. На психофизичку проверу
ће бити упућени само они кандидати који уђу у ужи
избор. Неоверене фотокопије наведених докумената као и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс се достављају у року од 8
дана од дана оглашавања, на горенаведену адресу.
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УЖИЦЕ

ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

15352 Змињак, Војводе Мишића 1
тел. 015/292-022, 292-532

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ”

Наставник енглеског језика

31000 Ужице, Николе Пашића 17
тел. 031/514-272

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном
звању.

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник француског језика

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Законом о основама система образовања и васпитања,
врста стручне спреме према Правилнику о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника у настави у стручним школама; психичка, физичка и здравствена способност за рад са ученицима;
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање 3 месеца као и за кривична дела
насиља у породици, одузимање малолетног детета, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примања или
давања мита, за кривично дело из групе крвних 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; држављанство РС; да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс приложити доказе: оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

на одређено време до краја школске
године, са 40% радног времена

на одређено време до краја школске
године, са 30% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном
звању.

Наставник физике

на одређено време до краја школске
године, са 50% радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном
звању.
ОСТАЛО: Кандидат треба да поседује одговарајућу
врсту и степен стручне спреме, сагласно Закону о
основама система образовања и васпитања и Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи; да је држављанин
Републике Србије; да поседује псисхичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван 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 родоскрвњење, 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,
да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни
рад. Кандидат је обавезан да уз пријаву на оглас приложи доказе о испуњавању услова конкурса: оверену
фотокопију дипломе одговарајућег факултета и уверење о држављанству. Опште лекарско уверење прилаже изабрани кандидат приликом заснивања радног
односа. Доказ о неосуђиваности прибавља установа.
Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима утврђује надлежна
служба за послове запошљавања. Кандидат који је
раније обавио проверу психофизичке способности за
рад са децом и ученицима може уз пријаву доставити
податке о томе када је и где имао проверу. Документација не може бити старија од шест месеци. Пријаве са потребним документима слати на горенаведену
адресу у року од 8 дана од дана објављивања огласа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање.

„ИНСТИТУТ ЗНАЊА“ ДОО ЗРЕЊАНИН
ОГРАНАК ШАБАЦ
Шабац, Карађорђева 39
тел. 015/353-622, 060/60-70-585
e-mail: sabac@akademijaoxford.com

Професор немачког језика
допунски рад на 12 месеци

Опис посла: предавач немачког језика (групна и индивидуална настава).
УСЛОВИ: дипломирани филолог немачког језика, VII
степен стручне спреме; дипломирани професор немачког језика, VII степен стручне спреме; радно искуство
није битно. 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. Кандидати могу своје
радне биографије да доставе путем поште, мејлом или
да се јаве на телефонe послодавца. Лица за контакт
Кристина Перић и Ивана Гератовић.

Наставник математике

ОСНОВНА ШКОЛА “МИТО
ИГУМАНОВИЋ”
31260 Косјерић, Светосавска 2
тел. 781-442

Професор разредне наставе

за рад у ИО Дреновци, на одређено време
преко 60 дана, ради замене одсутног
запосленог

Професор разредне наставе

за рад у ИО Сеча Река, на одређено време
преко 60 дана, ради замене одсутног
запосленог

Професор физике

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

Професор француског језика и
књижевности

за рад у матичној школи и ИО Сеча Река,
на одређено време преко 60 дана, ради
замене одсутног запосленог

Професор српског језика и
књижевности

за рад у ИО Сеча Река, на одређено време
преко 60 дана, ради замене одсутног
запосленог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са чланом 8 чланом 120 и 121 став 10 Закона о
основама система образовања и васпитања, а према Правилнику о врсти стручне спреме наставника
и стручних сарадника у основним школама. Радни
однос се заснова на одређено време преко 60 дана,
ради замене одсутног запосленог. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља доказе о испуњености услова у погледу стручне спреме и уверење о држављанству. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаве се достављају на адресу школе,
у року од 8 дана од дана објављивања.

Посао се не чека,
посао се тражи
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ВАЉЕВО
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “КАЈА”
14240 Љиг, Краљице Марије бб
тел. 014/3445-286

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: да има одговарајуће високо образовање за
васпитача на: студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; одговарајуће високо образовање за васпитача
на студијама првог степена (основне академске односно струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем сходно члану 8, 120 и 121
Закона о основама система образовања и васпитања;
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
члану 120 Закона о основама система образовања и
васпитања; да има држављанство Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васптни
рад. Као доказ подносе се: оверена копија дипломе или
уверења о стеченој стручној спреми; извод из матичне
књиге рођених (не старији од шест месеци или трајни
са холограмом, оригинал или оверена копија); уверење
о држављанству (не старије од шест месеци, оригинал
или оверена фотокопија); биографија; уверење о неосуђиваности и лекарско уверење (приликом закључења
уговора о раду). Кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на претходну психолошку процену способности за рад са децом у Националну службу запошљавања у Ваљеву. Пријаве са биографијом (обавезно са
контакт телефоном) подносе се на горенаведену адресу, са назанком “Конкурс за васпитача”.

В РА Њ Е
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

17530 Сурдулица, Сурдуличких мученика бб
тел. 017/815-051

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, VII степен
стручне спреме, према чл. 8 ст 2 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
бр. 72/2009, 52/2011) за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога: високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), у складу са
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр.
76/05, 100/07, 97/08, 44/10) почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да кандидат
поседује дозволу за рад - положен стручни испит за
наставника, стручног сарадика; да има обуку и положен испит за директора установе (средње школе);
најмање пет година рада у установи (средњој школи)
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да кандидат испуњава
услове прописане у чл. 120 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следећа
документа: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС, диплому или уверење о
стеченом одговарајућем високом образовању, уверење о положеном стручном испиту за наставника,
педагога или психолога (дозвола за рад), уверење
о обуци и положеном испиту за директора средње
школе (изабрани директор који нема положен испит
за директора дужан је га положи у року од од годину дана од дана ступања на дужност), уверење о
радном искуству од најмање 5 година у установи на
Бесплатна публикација о запошљавању

пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; уверење да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, уверење о неосуђиваности из
основног суда, уверење да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања, радну биографију са подацима о кретању у служби; прилоге којима доказује
своје стручне, организационе, педагошке и друге
способности. Наведени документи морају бити у оригиналу или у фотокопији овереној у основном суду
или општинској управи и не старији од шест месеци.
Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће
бити узете у разматрање. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима
о испуњавању услова слати на адресу школе. Ближе
информације на телефон 017/815-051.

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
17500 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/423-630

Професор устава и права грађана

за 15% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
одржавања трудноће, породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у у складу
са Правилником о врсти и степену стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама.

Професор стручних предмета у
графичарству

на одређено време до повратка
запосленог са функције директора школе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у складу са Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове прописане законом: да има одговарајуће образовање;
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; проверу психфизичке
способности за рад са ученицима врши НСЗ, применом стандардизованих поступака; да није осуђиван
правоснажном 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 родоскрвњење,
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; да има држављанство Републике
Србије. Уз пријаву са кратком биографијом кандидати
прилажу: оригинал или оверену фотокопију дипломе,
лекарско уверење о здравственој способности за рад
са ученицима, уверење да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела 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 родоскрвњење, 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, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са потребном документацијом која
није старија од 6 месеци доставити у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе
на адресу: Хемијско-технолошка школа Врање, Моше
Пијаде бб, са назнаком: “За конкурс”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПЧЕЛИЦА”

17510 Владичин Хан, Ратка Павловића бб
тел. 017/473-333, 017/473-658

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2018. године
УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме и завршен
програм обуке за педагошког асистента, да кандидат
испуњава услове предвиђене чл. 120 и 121 Закона о
основама система образовања и васпитања, да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом, да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиља 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 да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање и да има држављанство Републике Србије. Уз
пријаву доставити: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о
држављанству не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, потврду - сертификат о завршеној обуци за педагошког асистента код Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Потврду да
лице није осуђивано прибавиће установа по службеној дужности од министарства унутрашњих послова, а
кандидати који испуњавају услове конкурса биће подвргнути провери психофизичких способности за рад
са децом код надлежне службе за послове запошљавања применом стандардизованих поступака у складу
са чл. 130 став 5 Закона. Лице које буде изабрано по
конкурсу дужно је да приложи лекарско уверење о
здравственој способности, приликом заснивања радног односа. Рок за подношење пријава на конкурс је 8
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе на адресу вртића: Предшколска установа „Пчелица“, 17510 Владичин Хан, Ратка Павловића бб, са назнаком “За конкурс”.

Посао се не чека, посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК“
17514 Џеп
тел. 017/479-130, 017/479-240

Наставник енглеског језика

у централној школи у Џепу, са 54,44%
радног времена (10 часова), на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана (до повратка раднице са
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета)
УСЛОВИ: Сагласно Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
Основној школи („Сл. гл. - Просветни гласник“ бр.
11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16 и 2/2017) - високо
образовање. Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чл. 8 став 2 и чланом 120 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања, као и
услове предвиђене систематизацијом радних места.
Уз пријаву приложити: оверен доказ о школској спреми (диплома), уверење о држављанству не старије од
6 месеци, извод из матичне књиге рођених (оверени),
потврду високошколске установе о остварености најмање 30 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи
у складу са ЕСПБ (лице које је стекло високо образовање по пропису почев од 10.09.2005. године). Лице
мора да зна језик на коме се остварује образовно васпитни рад. Потврду да лице није осуђивано за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање 3 месеца из чл. 120 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања прибавиће школа. Напомена: лекарско уверење подноси
се пре закључења уговора о раду и то од стране лица
које је примљено по конкурсу. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима обавља надлежна служба за послове запошљавања у Врању са кандидатима који уђу у ужи избор, а испуњавају услове
конкурса, применом стандардизованих поступака,
сходно члану 130 став 5 Закона. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве се подносе на адресу: Основна
школа “Војвода Радомир Путник” Џеп 17514.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА”
19000 Зајечар, Ђердапска бб

Наставник српског језика

са 22% радног времена, на одређено
време до повратка одсутне запослене
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, стечено
на студијама другог степена, дипломске - мастер академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије - по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године и
у складу са чл. 3 став 1 тачка а) Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи за извођење наставе српског
језика. Лица која су стекла академско звање мастер
морају имати претходно завршене основне академске
студије. Кандидат мора да има, у складу са чланом 8
став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидат који је положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из
напред наведених дисциплина. Кандидат треба да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система
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образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик) и да испуњава друге
услове прописане законом, другим прописима или
актом о систематизацији радних места у установи.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: оверен препис - фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, уверење о држављанству,
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 поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање 30
бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Кандидат који
је положио испите из педагогије и психологије или је
положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из напред наведених
дисциплина (доказ: оверена фотокопија индекса или
оригинал или оверена фотокопија потврде са факултета, односно оверена фотокопија испита за лиценцу); уколико кандидат није стекао средње, више или
високо образовање на српском језику, у обавези је да
достави доказ да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе.
Неопходно је да кандидати доставе документацију
у оригиналу или оверене фотокопије, не старије од
6 месеци. Доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Доказ о неосуђиваности прибавља школа по службеној дужности.
Пријаве са потребном документацијом слати на горенаведену адресу или доставити лично, са назнаком
„За конкурс”. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Директор врши
ужи избор кандидата који испуњавају услове конкурса и које упућује на претходну психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. О датуму провере
психофизичких способности кандидати ће бити благовремено обавештени. Директор доноси одлуку о
избору кандидата у року од 8 дана од дана добијања
резултата психолошке процене кандидата за рад са
децом и ученицима од надлежне службе за послове
запошљавања.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“
19376 Сумраковац
тел. 030/466-215, 030/466-317

Наставник географије

са 45% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања,
и то VII степен стручне спреме у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручног сарадника који изводи наставу српског језика у основној школи; поседовање психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима; поседовање држављанства Републике
Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити
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; непостојање
дискриминаторног понашања на страни кандидата,
утврђеног у складу са законом; извршена психолошка процена способности за рад с децом и ученицима,
у складу са законом. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:

доказ о држављанству Републике Србије (уверење о
држављанству или извод из матичне књиге рођених);
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; доказ о знању језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра да они познају језик на којем се
изводи образовно-васпитни рад). 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 треба
послати на адресу: ОШ „Ђура Јакшић“, 19376 Сумраковац (са назнаком „По конкурсу“). Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и
путем телефона: 030/466-215 и 030/466-317.

Секретар школе

са 50% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са
породиљског одсуства
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, VII
степен стручне спреме - дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године,
који испуњава све друге услове прописане за пријем
у радни однос. Кандидат треба да испуњава услове прописане у чл. 24-29 Закона о раду као и у чл.
68 и 120 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13,
35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 одлука УС), поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима;
поседовање држављанства Републике Србије, неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, нити 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; непостојање
дискриминаторног понашања на страни кандидата,
утврђеног у складу са законом. Рок за пријављивање
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.
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) и извод из матичне
књиге рођених; оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању
језика на којем се остварује образовно-васпитни
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се сматра да они
познају језик на којем се изводи образовно-васпитни рад). Лекарско уверење кандидат прилаже непосредно пред закључење уговора о раду. Пријаве се
могу подносити лично или поштом на адресу школе.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Уз пријаву доставити и биографске податке. Одлуку о избору кандидата директор ће донети
у року од осам дана од дана објављивања. Пријаве
послати на адресу: ОШ „Ђура Јакшић“, 19376 Сумраковац, са назнаком „По конкурсу“. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број 030/466-215
и 030/466-317.

Први утисак је најважнији, будите испред свих
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА “ХАЈДУК ВЕЉКО”
19000 Зајечар, Добривоја Радосављевића
Бобија бб

Наставник биологије

са 40% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана (замена помоћника
директора у школској 2017/2018.
години), за рад у издвојеном одељењу у
Звездану
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); 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 одговарајуће 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 стеченим 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. 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. Документација се предаје у
оригиналу или у овереној копији. Рок за пријављивање
по конкурсу је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаву на конкурс, са документацијом, доставити
лично или на адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Додатне
информације на телефон 019/440-116.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
23000 Зрењанин, Стражиловска бб

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 83,33%
радног времена
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: потребна стручна спрема: 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.

Наставник немачког језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: потребна стручна спрема: професор, односно
дипломирани филолог за немачки језик и књижевност;
мастер филолог (студијски програм Немачки језик и
књижевност); мастер професор језика и књижевности
(студијски програм или главни предмет, односно профил Немачки језик и књижевност).

Секретар

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: потребна стручна спрема одређује се у складу са чл. 68 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања: послове секретара може да
обавља дипломирани правник - мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање четири
године.

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 60% радног
времена
УСЛОВИ: потребна стручна спрема: професор разредне наставе; наставник разредне наставе; професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом; професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу;
мастер учитељ; дипломирани учитељ - мастер; професор разредне наставе и ликовне културе за основну
школу.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и следеће
услове: да има одговарајуће образовање у складу са
чл. 8 ст. 2 Закона о основама система образовања и
васпитања и Правилником о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама (оверена фотокопија дипломе се подноси уз пријаву на конкурс); да је држављанин Републике Србије (уверење о држављанству се
подноси уз пријаву на конкурс); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); знање
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад;
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова (наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра
се да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина); да 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
од МУП-а, по службеној дужности), извршена провера психофизичких способности за рад са децом и
ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака (школа упућује кандидате пре доношења одлуке
о избору). Рок за подношење пријаве са важећим,
односно уредно овереним фотокопијама потребних
докумената је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне
и неуредне пријаве се неће разматрати. Пријаве на
конкурс са потребном документацијом слати на горенаведену адресу.

Посао се не чека,
посао се тражи
11.10.2017. | Број 746 |
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Највећа понуда слободних
послова на једном месту
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Женско предузетништво

ЋИЛИМИ ШАРАНИ НАРОДНОМ ТРАДИЦИЈОМ
У Стапару код Сомбора одржана Tрећа ткачка колонија, која је окупила жене из више градова.
Стапарски мотиви су надалеко познати по богатом колориту и финоћи израде

У

Стапару, надомак Сомбора, одржана је манифестација под
називом Трећа ткачка колонија, која је окупила ћилимарке и
чуваре традиције из Новог Пазара, Крушевца, Сремских Карловаца, Лесковца, Шапца, Панчева и Неготина. Током четири
дана ткаље су израђивале мотиве стапарског ћилима, а своје умеће
показале су и гошће из Кишкунхалаша, града у Мађарској познатог
по старој техници израде чипке.
Организатори манифестације су Етно-мрежа и град Сомбор, а колонији у Стапару присуствовали су представници амбасада Аустралије, САД, Израела, као и међународних, државних и покрајинских
институција.
Градоначелница Сомбора Душанка Голубовић се посебно захвалила амбасадорки Аустралије Ђулији Фини, као највећој и најзначајнијој покровитељки ове манифестације, и амбасадору Норвешке
Арнеу Бјорнстаду, који је својим присуством подржао колонију.
„Град је и до сада у сарадњи са Етно-мрежом учествовао у организацији ове манифестације, али за нас је од нарочитог значаја што
овог пута имамо велики број учесника. Учесници нису само из Пирота и Сомбора, односно Стапара, који су зачетници ове идеје. Управо у
томе видимо перспективу у погледу развоја ћилимарства, оживљавању различитих техника ткања и начина да се очува културно наслеђе Србије. За нас је значајно што су ћилимарке из других крајева

дошле у Стапар и дале свој допринос развоју ћилимарства, његовој обнови, али и развоју међуопштинске сарадње”, казала је Голубовићева.
Она је додала да је град Сомбор ове године организовао јавне
радове којима је подржао ћилимарке овог подручја, а такође и жене
укључене у производњу безданског дамаста. Извор: Новости.рс

Повезивање предузетника из Зрењaнина

МОДЕРНА И ЕФИКАСНА ПРИВРЕДА

„ЗР-БизНет“ је привредна манифестација која има за циљ умрежавање привредника
и предузетника, договарање и склапање нових пословних аранжмана, едукацију
предузетника и промоцију занатлија, све у циљу ефикаснијег локалног економског развоја
Привредну манифестацију „ЗР-БизНет – Повежи се!“, први пут
организовану у зрењанинској хали „Медисон“, свечано је отворио министар привреде Горан Кнежевић, у присуству бројних званица и
гостију, као и градоначелника Зрењанина Чедомира Јањића.
Министар Кнежевић рекао је на отварању сајма „ЗР-БизНет“ да је
наредни задатак Владе да добре макроекономске резултате преточи у
модерну и ефикасну привреду, а да су прави ослонац и полуга за то мала
и средња предузећа. Он је навео да у Србији има преко 360.000 малих и
средњих предузећа која запошљавају 900.000 људи и додао да је Влада
Србије претходну годину прогласила за Годину предузетништва, како
би помогла том сектору.
„Постигли смо у одличне резултате у Години предузетништва. Отворено је 17.000 предузећа више него 2015. године, остварена је 70 одсто
већа нето добит и отворено 30.000 нових радних места. Због свега тога
одлучили смо да ту подршку за прошлу годину продужимо на следећу
деценију и прогласимо Деценију предузетништва“, казао је Кнежевић
и додао да је само у овој години Влада издвојила 18,2 милијарде динара за помоћ малим и средњим предузећима, од тога 7,6 милијарди
неповратних средстава, као и преко 500 милиона евра врло повољних
кредитних средстава.
Кнежевић је рекао да „ЗР-БизНет“, који под слоганом „Повежи се“
организују Град Зрењанин и Унија послодаваца Србије, подржава дух
предузетништва и само предузетништво, што и јесте један од основних приоритета Министарства привреде.
„Све релевантне институције, укључујући и Међународни монетарни фонд и Светску банку, то потврђују. Прошле године остварили
смо раст друштвеног бруто производа од 2,8 процената, он ће ове године бити нешто умањен због суше, али већ у току 2018. године очекујемо раст БДП-а између 3,5 и 4 процента“, најавио је Кнежевић на
скупу у Зрењанину, истичући да се бележе рекордни износи у директним страним инвестицијама у Србији.
Присутнима су се обратили и градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић, као домаћин и Драгољуб Бјелоглав, који је наступио у
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име генералног покровитеља манифестације Домаћег трговачког ланца (ДТЛ).
„У Зрењанину је отворена и заживела је нова сајамска манифестација, у реконструисаном простору хале ‚Медисон‘, управо за овакве
намене. Нови простор доноси и нове идеје. Ово је нови искорак, ново
повезивање предузетника, размена идеја и примера добре праксе,
прилагођавање бизниса новим и савременим трендовима. На сајму ће
бити речи и о повезивању привреде и образовања, у чему Зрењанин
већ остварује велики напредак”, нагласио је градоначелник Јањић.
„ЗР-БизНет“ је привредна манифестација која има за циљ умрежавање привредника и предузетника, договарање и склапање нових
пословних ангажмана, едукацију предузетника, промоцију занатлија,
све у циљу ефикаснијег локалног економског развоја.
Сајам се у Зрењанину организује први пут, са идејом да окупи
привреднике тог региона како би се боље упознали и разговарали о
заједничком наступу према великим компанијама.
В.Пауновић
11.10.2017. | Број 746 |
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ПРИЛИКА ЗА СТУДЕНТЕ И ДИПЛОМЦЕ
Сви који траже посао, али и шансу да стекну прво радно искуство, могу од 11. до 18.
октобра да посете Седми регионални онлајн сајам „Виртуелни дани каријера и знања
2017“, док у новембру почиње „Job Fair 17”

Н

а Седмом регионалном онлајн сајму
запошљавања и образовања „Виртуелни дани каријера и знања 2017“, на
адреси http://dankarijera.com/RS, све
компаније и огласи биће груписани у пет тематских целина: HoReCa, ICT, Образовање, Трговина/Продаја и Финансије/Банкарство. Ова
новина уведена је како би кандидати лакше
проналазили огласе из одређених области
које им одговарају. Такође, поред могућности
конкурисања, на располагању ће им бити и
разговор уживо - „live chat“ са послодавцима
који им буду интересантни.

Ове године пријавио се рекордан број послодаваца, па ће тако више од 28 компанија понудити нове послове.
Током сајма посетиоци ће моћи и физички да присуствују панел-дискусијама, које ће
бити одржане у просторијама Стартит центра
у Београду, у суботу 14. октобра од 11 часова.
Том приликом представници великих компанија говориће о позицијама које су намењене
кандидатима без искуства, док ће представници ИТ сектора дискутовати о огласима и
пријавама на јуниорскe и сениорскe позицијe.
Компанија „Нелт“ запошљава на следећим позицијама: асистент у финансијама,
финансијски аналитичар, асистент у рачуноводству, асистент људских ресурса, царински
референт, трејд маркетинг асистент, јуниор
девелопер, асистент логистике, достављач
робе, асистент у домаћем транспорту, асистент у међународном транспорту, стручни
сарадник Pharma, продукт менаџер, планер
залиха, сарадник у HoReCa каналу, агент продаје, аранжер робе и аналитичар продаје.
ИТ компанија „Убисофт“, која стоји иза
неких од најпопуларнијих игрица на свету, тражи оне који се проналазе на следећим позицијама: 2D&3D artist, art director,
concept artist, lead artist, technical art director,
technical artist, UI artist, C++ engineer,
gameplay programmer, online programmer,
lead programmer, render programmer, technical
director of level design, lead level designer,
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game designer, project coordinator и producer
development tester.
Биће посла и за преводиоце, пошто „Сителу“ требају саветници за корисничку подршку
са знањем италијанског, шпанског, француског, немачког, холандског, данског, енглеског,
шведског, руског или турског језика.
Пријаве за регионални сајам су још у току,
а за сада су учешће потврдили представници 28 компанија. Послодавци који ће наступити на сва три тржишта су за сада Адико
банка и Лидл, док ће само у Србији нове раднике тражити Нордеус, Инфостуд, Делез, P3
Communications, Сител СБА, Милшпед, Меркатор С, Адриа Медиа група, Рајфајзен, еФронт,
Нелт, Норма група, Нафтна индустрија Србије,
Comdata, Студио Модерна, Убисофт, Хачинсон, Представништво Joorney, Ernst & Young,
Webcom/Callidus Cloud, Metro cash & carry,
Фондација СОС Дечија села Србија, Lafodia Sea
Resort, Mitto Technologies, Credit Agricole банка
и Global Engineering Technologies.
За протеклих 7 година сајам је имао преко 1.400.000 посета, а само прошле године је
забележно рекордних 294.000.
Како бисте били у току са свим новостима везаним за овогодишњи Виртуелни сајам
каријера и знања, можете се пријавити на
Фејсбук евент који је за ову прилику креиран
или у поље испод оставити имејл адресу, како
би вам све актуелности стизале у инбокс.

Сајам послова и пракси
за младе инжењере
Сајам послова и стручних пракси за студенте и дипломце техничко-технолошких и
природно-математичких факултета „Job Fair
17 - Креирај своју будућност!“ одржаће се 6. и
7. новембра 2017. године у Згради техничких
факултета у Београду. Организатори пројекта су две студентске, аполитичне и непрофитне организације: Истек - Локални комитет Београд и Бест - Локална група Београд.
Организатори пројекта, студенти волонтери, тринаесту годину заредом помажу
колегама да пронађу шансу за запослење и

раде на остваривању мисије сајма - смањење
незапослености међу младима и спречавање
одлива стручног кадра, проблеми са којима
се претежно сусрећемо у области техничких
наука у нашој земљи. Сајам посетиоцима,
поред каријерног напретка, такође пружа и
прилику за лични и професионални развој
кроз учешће у многим пропратним садржајима „Job Fair“-а.
„Job Fair“ већ годинама представља везу
између студената, компанија и образовног
система у нашој земљи. Студенти и дипломци
ће имати шансу да се кроз директан контакт
упознају са компанијама из техничко-технолошких и природно-математичких области
и тиме стекну увид у тренутну потражњу
тржишта као и која су то знања и вештине
тренутно најпотребније како би се дошло
до запослења. Посетиоци ће имати прилику да бесплатно присуствују трибинама на
актуелне теме, које ће држати стручњаци
и представници компанија, да учествују у
разговору за посао и семинару професионалних вештина „LevelUp - Подигни ниво својих
вештина“. Од ове године додатни садржај
едукативног дела сајма чини и интерактивна
радионица „Case Study“, у којој ће учесници
решавати проблем дат од стране компаније у
реалном времену.
Из године у годину, интересовање студената широм земље за „Job Fair“ је све веће. Из
тог разлога организатори се труде да сваке
године представе сајам свим студентима у
Србији и тиме раде на јачању националног
карактера „JobFair“-а. Сајам има пуну подршку Универзитета у Београду, Новом Саду,
Нишу и Крагујевцу.
Неке од компанија које ће студентима и
дипломцима пружити прилику за запослење
су Microsoft Development Center Serbia, RT-RK,
HDL Design House, Asseco, Ендава, Елсyс и
Ависто и многе друге.
Подршку пројекту пружили су и Министарство омладине и спорта, Министарство
просвете, науке и технолошког развоја, Град
Београд, као и сви декани техничких факултета Универзитета у Београду.
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Предузетничка прича

КАКО ПРОБУДИТИ ДЕТЕ У СЕБИ

Имала је прилику да ради разне послове - од радијског водитеља, продаје у
интернационалним компанијама до интернет маркетинга. Увек је знала да може више
и боље, али јој радно окружење није давало могућности за напредак

Д

еца обожавају да праве шаторе, своје
скривене оазе мира, хармоније и бескрајног весеља. Евоцирајући успомене из детињства када је правила
шаторе од ћебади и мердевина, Александра
Ботић из Новог Сада је схватила да управо то
жели да ради - да се игра и ствара. По струци
педагог и васпитач, на трагу ове дечје потребе дошла је на идеју да дизајнира и прави шаторе. Данас је она предузетница која је успела
да своју идеју успешно пласира на тржиште.
„Одувек сам желела да реализујем неку
од својих идеја којих је било много. Пре 10
година сам размишљала о клубу за децу у
којем би се училе разне вештине. ‚Mushroom‘
је било првобитно име, које сада носе наши
шатори“, каже Александра за BizLife портал.
Имала је прилику да ради разне послове
- од радијског водитеља, продаје у интернационалним компанијама до интернет маркетинга. Увек је знала да може више и боље,
али јој радно окружење није давало могућности за напредак.
„Нисам могла да се помирим са чињеницом
да радим неки посао осам сати, који само црпи,
а да једино задовољство које добијем буде новац.
Одлучила сам да баталим све и покренем своју
причу. Евоцирајући успомене из детињства,
прављење шатора од ћебади и мердевина, схва-

Сваки почетак је тежак.
У нашем случају био је тежак
и финансијски и физички,
али смо стисли зубе и рекли
себи - можемо само да успемо!
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Наша мерна јединица није
новац као већини, већ
задовољство и срећа коју
стварамо и добијамо
заузврат. Самим тим
имамо и додатну мотивацију
да будемо још бољи и ширимо
асортиман

тила сам да је то оно што желим да радим. Да се
играм и стварам“, прича Александра.
Хтела је да направи шатор који деца
сама могу лако да склопе и расклопе, да се
платно може лако скинути и опрати. Након
пар месеци истраживања тржишта, супруг и
она су осмислили и дизајнирали први шатор,
контактирали добављаче, тестирали квалитет материјала и кренули у израду.
„Сваки почетак је тежак. У нашем случају
био је тежак и финансијски и физички, али смо
стисли зубе и рекли себи - можемо само да успемо! Први пут смо представили ‚Mushroom
Tents&Goods‘ на ‚Арт еко маркету‘ у Новом
Саду 2016. године и људи су били одушевљени, пре свега дизајном и наменом, а деца су
уживала да се завлаче и играју. То нам је био
довољан показатељ да смо на правом путу”,
каже она и додаје да су тада распродали све
моделе које су у том тренутку имали.
Људима се свидела идеја, честитке су се
низале. Александра каже да је сва знања и
вештине које је стекла радећи разне послове
искористила за покретање сопственог посла.
„Сва деца у току свог одрастања пролазе
кроз фазу сакривања, завлачења, стварања
свог малог кутка. Евоцирајући успомене из
детињства, игре које сам највише волела,
дошла сам на идеју шатора. Дизајнирани су
тако да се лако склапају и расклапају, конструкција је од пуног квалитетног дрвета, а
текстил искључиво памук. Шатори су идеални за моторички развој и развој логичког
мишљења. Деца обожавају да их склапају и
расклапају”, објашњава Александра.
Велику подршку имала је од супруга и
његове породице, која се производњом на-

мештаја бави већ 20 година. Они функционишу као тим, међусобно се допуњују и унапређују пословање идејама и предлозима.
„Захваљујући супруговој породици имали смо сав потребан алат и машине за израду, тако да смо средства уложили у квалитетан материјал. Увек направимо и поклоне
уз сваки шатор, а то су обично јастучићи облачићи, заставице или врећа за транспорт и
одлагање“, наводи она.
Принципи у пословању којих се држи је
да се посао обавља професионално, педантно
и да се поштују рокову. Било је проблема на
почетку, а један од кључних био је како наћи
добре добављаче тестила, јер је већина материјала који се пласирају на наше тржиште
лошег квалитета.
„Успели смо да пронађемо неколико добављача који су нам изашли у сусрет и обезбедили мање количине текстила, јер све радимо
у мањим серијама у три величине. За текстил
и израду платна сам ја задужена, тако да увек
бирам лепе, једноставне и атрактивне дезене.
Приоритет нам је, пре свега, да шатори буду
квалитетни, а квалитет значи и скупе материјале у нашем случају”, каже Александра.
Према њеном мишљењу, данас је тржиште претрпано пластиком и гумом, а
њена замисао је била да направи кутак од
природних материјала, који ће бити вечан и
који деца неће брзо прерасти, а моћи ће да
их наследе и њихова браћа и сестре. Данас у
асортиману имају три модела шатора у три
величине - шатор за собу, плажу и двориште.
„Наша мерна јединица није новац као
већини, већ задовољство и срећа коју стварамо и добијамо заузврат. Самим тим имамо
и додатну мотивацију да будемо још бољи и
ширимо асортиман. Велико је интересовање
за наше шаторе. Добили смо пар понуда за
пласман на страно тржиште, тако да тренутно радимо на томе и проширујемо асортиман“, каже Александра и наглашава да
коначно може да ради оно што воли и да не
гледа на сат када ће крај радног времена.
„Треба да верујете у себе, да пробате све
што желите и када не успете да опет идете
напред. Није важно којом брзином, битно је
да идете даље и да не одустајете. Једног дана
сав труд и рад се морају исплатити. Најважније је да будете своји и оригинални”, поручила је свима који намеравају да покрену
свој бизнис.
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Подстицање запошљавања особа са инвалидитетом

ПОДРШКА ПОСЛОДАВЦИМА

Национална служба за запошљавање бележи све боље резултате у запошљавању особа са
инвалидитетом и константно унапређује и усавршава програме који су намењени овој групи
незапослених. У том погледу посебно је значајно информисати послодавце какве све олакшице
и погодности могу остварити уколико запосле особу са инвалидитетом

П

ослодавац који свим кандидатима пружа једнаке могућности
за радно ангажовање је друштвено одговоран послодавац.
Национална служба за запошљавање промовише социјално
одговорно пословање и подржава вас у одлуци да запослите особе са инвалидитетом. Коришћењем програма запошљавања
смањујете трошкове, промовишете своје предузеће као друштвено
одговорну компанију и градите добар пословни имиџ.

Законска обавеза
Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом, члан 24 („Сл. гласник РС”, број 36/09, 32/13), прописана је обавеза запошљавања 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 послодавац нема обавезу запошљавања у трајању од
24 месеца од дана оснивања.
Статус особе са инвалидитетом имају:
• ратни војни инвалид
• мирнодопски војни инвалид
• цивилни инвалид рата
• лице коме је извршена категоризација (лица која су категорисана
као лица са лаком менталном ометеношћу, слабовида, слепа, наглува, глува или телесно инвалидна лица)
• лице коме је у складу са прописима о пензијско-инвалидском осигурању утврђена категорија инвалидности, односно преостала радна
способност (II или III категорија инвалидности)
• лице коме је у складу са Законом о професионалној рехабилитацији
и запошљавању особа са инвалидитетом извршена процена радне
способности.
Запошљавање особа са инвалидитетом остварује се:
• под општим условима – без прилагођавања послова, радног места
или послова и радног места или
• под посебним условима – уз прилагођавање послова, радног места
или послова и радног места.

Други видови испуњавања обавезе
Уколико из одређеног разлога нисте запослили особу са инвалидитетом, законску обавезу можете испунити:
• месечном уплатом у Буџетски фонд износа од 50% просечне зараде
по запосленом у Републици Србији, за сваку особу са инвалидитетом
коју нисте запослили или
• извршавањем финансијских обавеза из уговора о пословно-техничкој сарадњи са предузећем за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, као и из уговора о куповини производа или услуга тог предузећа, у вредности од 20 просечних зарада по
запосленом у Републици Србији (на овај начин испунили сте обавезу
запошљавања једне особе са инвалидитетом за период од 12 месеци).
Контролу извршења обавезе запошљавања особа са инвалидитетом
врши Пореска управа, у складу са прописима о пореском поступку и пореској администрацији. Извршење обавезе доказујете достављањем обрасца ИОСИ – Извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом, најкасније до 5. у месецу за претходни
месец, јединици Пореске управе.

Подршка Националне службе за запошљавање
у запошљавању особа са инвалидитетом
Као подршка у запошљавању особа са инвалидитетом на располагању вам је стручна помоћ у свим филијалама НСЗ:
- прелиминарна селекција кандидата за радна места у вашем предузећу
- организација сајмова запошљавања за особе са инвалидитетом
- припрема лица за запошљавање кроз програме обука

60

| Број 746 | 11.10.2017.

- информативно-саветодавне услуге из области професионалне рехабилитације и запошљавања особа са инвалидитетом
- саветовање и подршка у интеграцији особа са инвалидитетом на
радном месту
- међурегионално посредовање у запошљавању
- финансијске мере подршке кроз програме субвенционисаног запошљавања.
Кроз актуелне јавне позиве и конкурсе нудимо вам стручну и финансијску помоћ у процесу интеграције особа са инвалидитетом у радну
средину и радни процес.

Програми професионалне рехабилитације
и подстицања запошљавања особа са инвалидитетом
Програм стручне праксе
Програм подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање
- квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, у складу са општим или
посебним законом. Програм се реализује без заснивања радног односа и намењен је особама без радног искуства у струци, са најмање
средњим образовањем. НСЗ особама укљученим у програм исплаћује
средства на име новчане помоћи и трошкова превоза и покрива трошкове доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести,
у складу са законом.
Програм стицања практичних знања
Програм предвиђа стицање практичних знања и вештина за рад на
конкретним пословима, заснивањем радног односа код послодавца
који припада приватном сектору. НСЗ за укључена лица рефундира
нето зараду и припадајуће порезе и доприносе за обавезно социјално
осигурање. Ваша обавеза је да задржите особу у радном односу након
завршетка програма, најмање у дужини трајања програма.
Програм обуке на захтев послодавца
Обука се реализује на ваш захтев и подразумева оспособљавање
особе, односно стицање знања и вештина потребних за обављање
послова на конкретном радном месту. Национална служба за запошљавање може учествовати у финансирању трошкова обуке.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

За полазнике обуке су обезбеђени:
• трошкови превоза за особу и пратиоца, уколико је потребан, у висини неопорезивог износа
• допринос за осигурање за случај повреде на раду и професионалне
болести
• месечна новчана помоћ у висини од 20% минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, ако обука траје најмање 100 часова
и ако особа није корисник новчане накнаде по основу незапослености.
Ваша обавеза је да заснујете радни однос са особом која је са успехом
завршила обуку.
Рефундација трошкова подршке особама са инвалидитетом које
се запошљавају под посебним условима
Ако запошљавате особу са инвалидитетом која поседује решење Националне службе о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења другог степена, односно запошљава се
под посебним условима, можете остварити неопходну подршку кроз
следеће програме:
• Програм А) - Рефундација трошкова зараде лицу ангажованом на пружању подршке на радном месту - радна асистенција
Уколико запослите на неодређено време особу са инвалидитетом
којој је потребна стручна подршка на радном месту, можете остварити право на рефундацију трошкова зараде за лице које је ангажовано
на пружању стручне подршке, најдуже 12 месеци. Рефундирају се
трошкови исплаћене зараде, без пореза и доприноса, сразмерно броју
сати пружене стручне подршке особи са инвалидитетом (укупно до
1.200 радних сати) и трошкови припадајућих пореза и доприноса за
обавезно социјално осигурање.
• Програм Б) - Рефундација примерених трошкова прилагођавања радног места
Уколико сте запослили на неодређено време особу са инвалидитетом којој је потребно прилагођавање радног места, можете остварити
право на рефундацију примерених трошкова прилагођавања радног
места у једнократном износу. Под прилагођавањем радног места подразумева се техничко и технолошко опремање радног места, средстава
за рад, простора и опреме, у складу са могућностима и потребама запослене особе са инвалидитетом. Рефундација примерених трошкова
прилагођавања радног места може се одобрити у једнократном износу.

За више информација:
Позивни центар НСЗ - 0800 300 301
www.nsz.gov.rs
Субвенција зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства
За запошљавање особе са инвалидитетом без радног искуства, на неодређено време, остварујете право на субвенцију зараде за ту особу
у трајању од 12 месеци од дана заснивања радног односа. Субвенција зараде се одобрава 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.
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије
теже запошљивих на новоотвореним радним местима
Субвенција се одобрава послодавцима који припадају приватном сектору и запошљавају незапослене особе са инвалидитетом на новоотвореним радним местима. Висина једнократне субвенције се одређује
према степену развијености општине у односу на место запошљавања особе, у складу са важећом уредбом Владе Републике Србије. По
остваривању права на субвенцију за отварање нових радних места,
послодавац је у обавези да особу за коју је остварено право задржи у
радном односу најмање 12 месеци од дана заснивања радног односа.
Ослобађање обавезе плаћања доприноса по чл. 45б
Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“ бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14,
68/14) утврђена је могућност да за запошљавање особе са инвалидитетом на неодређено време будете ослобођени обавезе плаћања
доприноса за обавезно социјално осигурање који се плаћају на основицу, односно на терет средстава послодавца, за период од 3 године
од дана заснивања радног односа са особом. Ослобађање од плаћања
доприноса не могу остварити државни органи и организације, јавна
предузећа, јавне службе и други директни или индиректни буџетски
корисници.
Јавни радови на којима се ангажују особе са инвалидитетом
Јавни радови се организују у циљу очувања и унапређења радних
способности, односно радно-социјалне интеграције особа са инвалидитетом, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса.
Јавни радови се могу организовати и спроводити у областима:
- социјалних, хуманитарних и културних делатности,
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и
- одржавања и заштите животне средине и природе.
Максимална дужина трајања јавног рада је 4 месеца. Обавеза извођача је да са особом ангажованом на спровођењу јавног рада закључи
уговор о привременим и повременим пословима.
Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:
• исплату накнаде за обављен посао ангажованој особи
• накнаду трошкова доласка и одласка са рада ангажованих особа
• накнаду трошкова спровођења јавних радова
• накнаду трошкова организовања обуке, уколико постоји потреба.
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Подршка женама у предузетништву

БИЗНИС ИЗ НУЖДЕ

Међу предузетницима у Србији само је 30 одсто жена, на југу земље још мање. Оне најчешће
имају потешкоћа да обезбеде средства, па се опредељују за услуге или производњу која не
захтева велика почетна улагања

Д

ушица Тричковић из Ниша за свега
десетак година од почетника је, само
упорношћу и сопственим радом, постала успешан предузетник, који из
године у годину надограђује свој бизнис. За
нову, већу радионицу одавно је обезбедила
плац и грађевински материјал, али је принуђена да одложи почетак градње.
„Већ две године се сусрећем са административним проблемима око грађевинске
дозволе и хипотеке, јер немам шта да ставим
под хипотеку као жена предузетник. Имам и
административне проблеме око докумената
за добијање грађевинске дозволе“, каже za
РТС Душица Тричковић, предузетница.
Слични проблеми прате већину жена
које се одлуче за сопствени бизнис, показују
подаци организације која се бави оснаживањем женског предузетништва у Србији.
„Жене најчешће немају некретнине на
своје име, па самим тим нису погодне за узимање кредита и не могу да прошире своју
производњу и посао. И ту стаје прича“, каже
Сања Алвировић, „Едуком 021“.
Неретко због тога не успевају да одрже
бизнис и фирме им пропадају.
„Просек је, нажалост, свака трећа или
свака друга фирма. Код жена проценат је
већи од 60“, каже Маја Ђорђевић, Регионална привредна комора Ниш.
Креативност, идеје и вештине у послу
женама углавном не недостају. Оно што је
потребно најчешће је подршка у вођењу посла. Потврђује то и Снежана, која егзистенцију
обезбеђује израдом торби, а невладина организација помогла јој је у старту у опреми.
„Касније - савети, стручна помоћ, промоције, маркетинг, све од њихове стране сам добила. И дан-данас, после две године, могу да
рачунам на њих, и то ми много значи“, каже
Снежана Греговић, предузетница.

Иако и даље у приватни бизнис жене улазе најчешће из нужде, када у зрелим годинама остану без посла, помака, иако не великих,
ипак има, када посао покрећу млађе жене, из
жеље да буду успешне предузетнице. Тада је
и проценат опстанка бизниса знатно већи.
Љиљана Караклајић власница је фирме „Декспрес“, која се бави курирском службом и запошљава око 850 људи. Бизнисом се
бави 13 година и једна је од најуспешнијих
предузетница у Србији.
„Ја бих волела да се све младе жене осмеле и поучене нашим и искуствима жена које
су већ дуго у бизнису, крену са својим знањем
и искуством да оснивају своје компаније и на
тај начин допринесу друштву и себи“, каже
Љиљана Караклајић.
У доношењу одлуке о започињању сопственог бизниса, највећа препрека за већину
жена је приступ финансијама.

Савет за женско предузетништво Привредне коморе Србије
Проблеми са којима се суочава женско предузетништво у Србији су идентични проблемима са којима се суочавају мала и средња предузећа не само у Србији већ шире, у региону
али и у Европи - административне препреке пословању, несигурност привредно системског оквира и висока јавна потрошња, тешкоће у финансирању пословања.
Све досадашње активности подршке женском предузетништво, како владиних институција тако и невладиног сектора, нису до сада резултирале значајнијим постигнућима.
Из тих разлога је у оквиру коморског система Србије основан Савет за женско предузетништво Привредне коморе Србије као стручно консултативно тело, састављено од представница предузећа које су делегиране од стране коморског система Србије - 16 регионалних привредних комора, ПК Косова и Метохије, ПК Војводине и ПК Београда.
Улога Савета је да обезбеди бољу координацију и подршку реализацији следећих активности: представљање и заступање интереса женског предузетништва; пружање стручне
помоћи и подршке; разматрање питања од значаја за женско предузетништво и сагледавање утицаја мера економске политике и законске регулативе; иницирање решавања
питања од значаја за женско предузетништво; предлагање активности које доприносе
развоју и унапређењу женског предузетништва; подстицање међусобног повезивања; промовисање предузетничке културе и вредности код жена; организовање едукација; организовање заједничког рада и учешћа на програмима и пројектима по позивима међународних и домаћих институција и фондова; организовање заједничких наступа на сајамским и
другим манифестацијама у земљи и иностранству; промовисање женског предузетништва.
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Тешко до промена
Ана Шебек, из Дирекције за развој малих и средњих предузећа Црне Горе, каже
да и у Црној Гори жене чине око половине
становништва, али је њихово учешће у политици, бизнису и власништву над некретнинама много мање. За разлику од ЕУ и
Србије, где је свака трећа жена предузетница, у Црној Гори је то свака десета, што
је најлошије у региону. Женама припада
9,6 одсто малих предузећа, али ту нису
укључене жене предузетнице које запошљавају само себе. Дубоко су укорењени
патријархални ставови мушкараца, али и
жена по том питању, и нема довољно капацитета да се ствари промене. Корак напред је усвајање Стратегије развоја женског предузетништва у Црној Гори од 2015.
до 2020. године.
„Знамо да кредитне линије банака до
сада нису биле много расположене да финансирају почетничке бизнисе јер немају ваше
стање, а за то је потребна хипотека. Жене
које су у руралним срединама, па и ове друге жене, често немају непокретност на своје
име. То је често на мужа, оца или брата и из
тог разлога су у мањој могућности за кредит“,
објашњава Тијана Секулић, из Удружења
пословних жена Србије, шта је први проблем
са којим се жене срећу.
Проблеми су и недовољна информисаност
жена и промоција женског предузетништва у
Србији. Добри кораци, тврди посланица Марија Обрадовић, већ су урађени.
„Јесмо инсистирали на томе да се жене
предузетнице на локалу укључе у ланце добављача. Инсистирали смо, то су све почетне
иницијативе, да се на сајту локалних скупштина постави база предузетница. Такође, ту је и
формирање различитих фондова за самозапошљавање и помоћ предузетницама, на нивоу
општине“, каже Марија Обрадовић.

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

Бесплатна едукација за незапослене младе у 10 градова Србије

КОКА-КОЛА ПОДРШКА МЛАДИМА

Широм земље се током јесени одржавају бесплатне тродневне радионице, на којима полазници
имају прилику да стекну нове личне и пословне вештине, кључне за успешно запослење

Н

езапослени млади из Београда, Крагујевца, Новог Сада, Ниша, Лесковца, Прокупља, Пријепоља, Краљева, Новог Пазара и Ковина ове јесени
имају прилику да стекну нове личне и пословне вештине кључне за
запослење, на бесплатним едукативним радионицама у оквиру програма „Кока-кола подршка младима“. Полазници уче о успешној комуникацији, пословној администрацији, управљању пројектима, припреми пословних
планова, као и томе како да лакше дођу до жељеног посла.
Тродневне радионице намењене су незапосленима који имају између 18
и 30 година, минимално средњу стручну спрему и завршено формално образовање. Програм воде сертификовани стручњаци са великим искуством, као и
запослени компаније „Кока-кола ХБЦ Србија“.
„Позивамо младе да нам се придруже на радионицама на којима ће добити драгоцене савете и помоћ при тражењу посла и сналажењу на тржишту
рада. Готово сви полазници радионица које су одржане током пролећа и лета
оценили су програм веома корисним, а 24 полазника је нашло посао убрзо након едукације. Ови резултати најбоље говоре о квалитету радионица и то нас
мотивише да наставимо да подржавамо младе и будемо уз њих у периоду који је кључан за њихову даљу будућност“, сматра Драган Лупшић,
директор Сектора за комуникације и односе с јавношћу.
Програм „Кока-кола подршка младима“ се реализује у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
Националном службом за запошљавање и НАЛЕД-ом. Покренут је у мају 2017. године, а радионице је до сада похађало око 200 полазника у
Ћуприји, Краљеву, Смедеревској Паланци, Алексинцу и Шиду.
Распоред радионица по градовима, уз друге корисне информације о програму, налази се на сајту www.coca-colapodrska mladima.

У Бечу представљен аудио-визуелни спектакл „Теслин времеплов“

ОБЛИКОВАЊЕ БУДУЋНОСТИ

У главном граду Аустрије организована је несвакидашња мултимедијална пројекција
о великом српском научнику и иноватору Николи Тесли, без чијих изума не бисмо могли
замислити савремени начин живота
У организацији М:тел Аустриjа, најмлађе
чланице Телеком Србија групе, млади уметник Душан Јововић дочарао је живот и дело
Николе Тесле кроз аудио-визуелни спектакл
„Теслин времеплов“, а фасада Техничког универзитета у Бечу послужила је као платно.
Председник Привредне коморе Србије
Марко Чадеж апеловао је на студенте Техничког универзитета у Бечу да допусте да
их инспирише ово вече и да раде на обликовању наше будућности, као што је то чинио
Тесла. Чадеж је изразио задовољство одличним економским односима Аустрије и Србије,
подсетивши да је у Србију инвестирало више
од 450 аустријских предузећа, а да данас
имамо једну велику инвестицију из Србије у
Аустрији преко М:тел-а.
„Велика ми је част што је управо у граду познатом по великанима просветитељства и културе Теслин времеплов имао своје
премијерно приказивање изван нашег региона. Компанија Телеком Србија осмислила
је овај аутентични пројекат у жељи да ода
почаст визионару који је својим генијалним
проналасцима оставио неизбрисив траг у
друштву“, истакао је генерални директор
компаније Телеком Србија Предраг Ћулибрк.
„У прилог симболици овог окупљања говори и чињеница да је рад великог Тесле за
време његовог живота био веома цењен од
стране његових бечких колега, а Технички
универзитет у Бечу доделио му је почасни
докторат 1908. године. Континуирано се залажући за промоцију науке, желели смо да
кроз спој савремених технологија и уметБесплатна публикација о запошљавању

ности подржимо иновације и инспиришемо
неке будуће научнике, али и да ојачамо имиџ
наше компаније“, навео је Ћулибрк.
Вицедекан Факултета за електротехнику и ИТ Техничког универзитета Ерих Шупита истакао је да је име Николе Тесле појам за
све који се баве овом науком и да је напредак незамислив без изума српског научника.
Шупита је у име Техничког универзитета генералном директору Телекома Србија уручио
овом приликом факсимил телеграма Николе
Тесле, који је славни научник 11. марта 1908.
године послао из Њујорка Техничком универзитету у Бечу како би се захвалио на додељеном почасном докторату.

„Захваљујем на изузетно цењеном признању мојих скромних заслуга. У нади да ће
Ваша сјајна установа и даље успешно напредовати, молим Вас да пренесете поздраве
мојим сарадницима и блиским пријатељима“, написао је Тесла у телеграму који је до
сада чуван у Техничком универзитету у Бечу.
Присутни су имали прилику да уживају у пројекцији „Теслиног времеплова“,
који је недавно добио престижно признање
BalCannes 2017 за најбољи регионални пројекат, а 2016. године је награђен европском наградом PR Excellence Award као један од пет
најбољих пројеката у категорији „Наука и образовање“, пренео је Танјуг.
Уметничким пројектом „Теслин времеплов“ Телеком Србија је обележио 2016. године јубиларну 160. годишњицу од рођења једног од најславнијих научника свих времена.
На фасадама зграда на централним трговима
Београда, Новог Сада, Ниша и Крагујевца, као
и у 3 града у региону - Бања Луци, Херцег Новом и Будви, приказане су несвакидашње 4Д
пројекције у којима је Тесла „лично“ присутнима представио своје научно обликовање,
као и процес рађања идеје која потом прераста у изум.
Као синтеза уметности и савремених
технологија, пројекат „Теслин времеплов“ реализован је у сарадњи са Александром Протићем, директором Теслиног меморијалног
пројекта и професором на Сорбони, једним
од највећих познавалаца лика и дела Николе
Тесле.
Извор: ПКС
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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

