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ОБРАЗОВАЊЕ У ЦЕНТРУ ПАЖЊЕ
С обзиром да дигитализација улази у све области друштва, постаје и део
образовног система, како би се настава унапредила, приближила интересовањима деце и пре свега иновирала.
Унапређење квалитета образовања уз употребу информационо-комуникационих технологија била је тема овогодишње међународне конференције и
сајма „Нове технологије у образовању“. Манифестација, коју је British Council
организовао пети пут, окупила је врсне стручњаке, иноваторе и ентузијасте из
целог света из области образовања. На конференцији која је окупила око 3.500
наставника, истакнуто је да је управо њихова улога кључна и да настава треба
и мора да се иновира.
Ми вам преносимо искуства наставнице ОШ „Михајло Пупин“ из Земуна
Горице Његовановић, која доноси из Финске и Естоније. Колико се њихов образовни систем разликује од нашег, зашто за Естонију кажу да је технолошки
лидер данашњице и због чега изграђено поверење између ученика, родитеља
и наставника, али и свих њих у цео систем неизбежно доноси бољи квалитет
образовног система, читајте у овом броју.
О унапређењу формалног образовања и учењу кроз рад и праксу било је
речи и на међународној конференцији у „Хајату“. Поред тога што је најављено да
ће ученицима у Србији бити понуђено 10 нових образовних профила по дуалном моделу образовања од септембра ове године, говорило се и о томе како модернизовати средње стручно образовање да би ученици још током школовања
стекли неопходне компетенције и тако брже и лакше дошли до посла по завршетку школе. Учење је један озбиљан процес - бити у реалном радном окружењу, сагледати како изгледа неки процес рада, како изгледа када се руководи
неким предузећем. Због тога је неопходно омогућити младим људима да кроз
стечена теоријска знања имају могућност да практично уче кроз рад, закључено је на конференцији.
Бавили смо се посебно темом женског предузетништва, па вас водимо на
Дан отворених врата који је организовала Привредна комора Србије, како би
омогућила предузетницама да добију све информације и одговоре на питања
која пре свега њих интересују, али и како би се повезале и стекле нова знања
о начинима за развој бизниса. С обзиром на велико интересовање и конструктивне разговоре, договорено је да се такав дан организује једном месечно.
У Скупштини Београда иста тема на конференцији „Равноправно у ланцу
вредности“, али фокусирана на потребу да велике компаније укључују предузетнице и женске фирме у ланац вредности. Колико је то важно говори податак
Светске банке да се укупни друштвени бруто производ повећава за целих 20
одсто уколико су оба пола једнако заступљена у привреди.
Послови вас воде на сјајан догађај посвећен дигиталном маркетингу, који
је окупио врхунске домаће и светске стручњаке из области креативне индустрије. Друга Content Experience конференција донела је ново пословно искуство
и понудила је решења за добру комуникацију са клијентима уз помоћ контент
и дигиталног маркетинга. У оквиру конференције организоване су и интерактивне радионице, па су учесници могли и сами да се опробају у креирању адекватног садржаја и да размене мишљења и искуства са другима, а не само да
буду посматрачи. Али, то је оно што је ову конференцију издвојило од многих
других, драгоцено искуство са којим су учесници отишли, спремни да све што
су научили одмах примене у пракси.
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Директор НСЗ на састанку
Одбора Мреже јавних служби запошљавања ЕУ у Софији

УЗАЈАМНО УЧЕЊЕ

Посебно истичемо важност узајамног учења као једног системског процеса
који нам је обезбедио да унапредимо свој учинак кроз поређење са другим јавним
службама за запошљавање, да учимо на искуствима других и подстичемо на тај
начин преношење добре праксе – истакао је Зоран Мартиновић
Директор НСЗ Зоран Мартиновић
учествовао је на 9. састанаку Одбора Мреже
јавних служби запошљавања (ЈЗС) ЕУ, који
јее одржана 7. и 8. јуна у Софији, Република
Бугарска, а на позив Савета за регионалну
сарадњу (RCC). Циљ овог скупа је размена
искустава и закључака у вези са узајамним
учењем (benchlearning), користећи методологију која омогућава поређење са мрежом
ЈСЗ ЕУ.
Мрежа ЈСЗ ЕУ је основана 2014. Одлуком
Европског савета и Европског парламента и
њоме управља Одбор који се састоји од генералних директора 32 јавне службе запошљавања ЕУ и Европске комисије.
Један од циљева састанка у Софији је
представљање и дискусија учесника о иницијативи која промовише узајамно учење.
У име Националне службе за запошљавање
учесницима се обратио директор Зоран Мартиновић, који је представио рад НСЗ Републике Србије и поделио српска искуства на
тему узајамног учења са осталим учесницима.
„Национална служба за запошљавање
Републике Србије је модеран јавни сервис
који пружа услуге незапосленим лицима и
послодавцима и у складу са националним
развојним циљевима у области запошљавања, поред своје основне делатности учествује у припреми и реализацији различитих
пројеката који доприносе унапређењу политике запошљавања. Посебно истичемо важност узајамног учења као једног системског
процеса који нам је обезбедио да унапредимо свој учинак кроз поређење са другим

јавним службама за запошљавање, да учимо
на искуствима других и подстичемо на тај
начин преношење добре праксе.
Национална служба за запошљавање
Републике Србије је у протеклој години у оквиру пројекта ‚Платформа за запошљавање
и социјална питања‘ учествовала у процесу
квалитативног референтног мерења учинка
јавних служби запошљавања Западног Балкана, који нам је доста помогао у идентификацији јаких али и слабијих области које
би могли даље решавати кроз активности
узајамног учења, односно имплементацију

нових развојних пројеката у складу са датим
препорукама“, истакао је Мартиновић и додао да ће евалуациони извештај, који је добијен као резултат самопроцене и екстерне
процене, бити од велике користи да унапредимо све области за које је утврђено да имају
потенцијала за побољшање.
НСЗ ће наставити да пружа подршку
и учествује у свим будућим пројектима на
тему узајамног учења и размене примера
добре праксе како би и даље јачала своје капацитете, као и услуге које пружа свим категоријама незапослених.

Обука за познатог послодавца први пут у нишкој општини Палилула

СА ОБУКЕ НА ПОСАО

Програм обуке ће бити спроведен у производном погону компаније, а полазници
ће имати прилику да се након успешно савладане двомесечне обуке и запосле у
„Леонију“

У

новоотвореној савременој фабрици компаније „Леони“ потписан је тројни уговор о финансирању програма обуке на захтев послодавца - техничка подршка. Потписивањем уговора
између Општине Палилула, компаније „Леони“ и Националне
службе за запошљавање, уједно је почела и обука 25 незапослених са
територије ове општине.
Програм обуке ће бити спроведен у производном погону компаније, а полазници ће имати прилику да се након успешно савладане
двомесечне обуке и запосле у „Леонију“.
Свечаности су присуствовали председник Општине Палилула
Александар Ждрале, директор Националне службе за запошљавање Бобан Матић, заменица директора Филијале Ниш НСЗ Наташа Станковић и представници компаније „Леони“.
Ово је први пут да Општина Палилула користи овај програм активне политике запошљавања и за ове намене је Локалним акционим
планом запошљавања издвојено 390.000 динара. Иако је на теритоБесплатна публикација о запошљавању

рији како града Ниша, тако и општине Палилула, већ дуже време
присутан позитиван тренд смањења незапослености, активнијим
учешћем локалних самоуправа у решавању проблема на тржишту
рада, као и већом сарадњом са Националном службом за запошљавање и привредним субјектима, могу се постићи још бољи резултати.
На евиденцији НСЗ на територији општине Палилула тренутно
се налази 7.985 незапослених, што је 8,3% мање у односу на прошлу
годину, а чак 26% мање у односу на исти период пре 4 године.
Компанија „Леони“ наставља са запошљавањем у новоотвореној
фабрици, чијем свечаном отварању је присуствовао и председник Србије Александар Вучић. Тренутно у 3 фабрике у Србији упошљава око
7.000 радника и део је „Леони групе“, светског лидера у производњи
каблова и и оптичких влакана, која у свету запошљава око 76.000
Владан Крстић
радника у 32 земље.
20.06.2018. | Број 782 - 783 |
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ТЕМА БРОЈА Нове технологије у образовању

САВРЕМЕНО УЧЕЊЕ ПО МЕРИ ЂАКА
Стручњаци кажу да учитељи и наставници који примењују нове
технологије на својим часовима и програм креирају на основу
интересовања самих ученика, постижу боље резултате, јер је настава
занимљивија, а деца мотивисанија да уче

У

напређење квалитета образовања уз
употребу информационо-комуникационих технологија била је тема овогодишње међународне конференције
и сајма „Нове технологије у образовању“, у
Белекспоцентру и хотелу „Holiday Inn“ у Београду. Манифестација коју је British Council
организовао пети пут, окупила је врсне
стручњаке, иноваторе и ентузијасте из целог
света из области образовања.
Таблу и креде, које сада виђамо углавном
на старим сликама некадашњих учионица,
временом су замениле беле табле и фломастери, а данас све више и такозване “паметне”
интерактивне табле, којих све више има и у
школама у Србији. Данас када се готово сваки сегмент друштва дигитализује, неопходно
је да тај процес обухвати и образовни систем.
Стручњаци кажу да учитељи и наставници
који примењују нове технологије на својим
часовима и програм креирају на основу интересовања самих ученика, постижу боље
резултате, јер је настава занимљивија, а деца
мотивисанија да уче.
Кроз серију предавања и радионица на
конференцији посвећеној управо тој теми,
учитељима, наставницима и ђацима представљена су искуства о употреби нових технологија у процесу учења, развој дигиталног
садржаја, алгоритамско размишљање и кодирање. Циљ је да се подстакне креативност,
осавремени процес учења и на најбољи начин искористе све могућности које пружају
нове технологије.
На конференцији, која је у Београду
окупила око 3.500 наставника, истакнуто је
да је улога наставника кључна и да настава треба и мора да се иновира. „Дигитална
писменост је један од највећих недостатака
у образовању и много заостаје у односу на
друге области, попут медицине, банкарства.
Зато је неопходно да се настава иновира и
да се уради све да се вештине деце подигну,
а да улога наставника буде кључна у томе”,
рекао је Ендрју Зерзан, директор програма у

4

| Број 782 - 783 | 20.06.2018.

обасти образовања British Council-а. Управо у
оквиру тог програма British Council у Србији и
региону спроводи програм „Школе за 21. век“,
у који је укључено 60 школа. Оне су добиле
џепни рачунар за кодирање и програмирање
Microbit, који се већ годинама користи у настави у Великој Британији и показује одличне резултате.
Обраћајући се учесницима, државна секретарка Министарства трговине, туризма
и телекомуникација Татјана Матић рекла је
да је после увођења бесплатног и безбедног
интернета у свим школама у Србији следећи
циљ обезбеђивање дигиталних наставних
сервиса.
„Током прошле године завршена је конфигурација повезивања 1.612 основних и
средњих школа на Академску мрежу Србије.
Све школе су добиле бесплатан и безбедан
интернет са могућношћу коришћења међународних сервиса за едукацију. Наш следећи
корак је обезбеђивање дигиталних наставних сервиса, а циљ је потпуна примена нових
технологија у настави и увођење концепта
рада на сопственом уређају. Министарство је
за ову годину определило 200 милиона динара за 200 основних и средњих школа, које ће
по избору Министарства просвете ући у овај
програм“, навела је државна секретарка, додавши да је прошле године у сарадњи са компанијом „Мајкрософт“ спроведен значајан
инфраструктурни пројекат увођења вај-фај
мреже у 40 основних и средњих школа у руралним подручјима.
Она је позвала наставнике да учествују
на конкурсу „Дигитални час“, који је до сада

спроведен шест пута и на тај начин прикупљено је око 1.500 наставних јединица
обрађених помоћу нових технологија, које су
доступне онлајн.
Амбасадор Велике Британије у Србији
Денис Киф рекао је да је у тој земљи 2015.
године промет у дигиталној индустрији био
170 милиона фунти, а да је од тада број дигиталних фирми порастао за 25% годишње. Он
је додао да је веома важно да владе региона
покажу спремност да сарађују на дигиталном пољу и навео да су министри просвете
региона усагласили препоруке за дигиталну трансформацију образовног система, које
ће бити представљене 10. јула на Самиту за
Западни Балкан у Лондону, у оквиру Берлинског процеса.
Рад на пројектима и креативност у учионици, кључне вештине и ментални развој,
инклузивно образовање и помоћне технологије, управљање школом кроз процес дигитализације, биле су само неке од тема о којима
су присутни на предавањима у оквиру конференције „Нове технологије у образовању“
слушали.
Горица Његовановић, наставница у ОШ
„Михајло Пупин“ у Земуну и секретар Друштва учитеља Београд, одржала је предавање
о дигиталном преокрету у естонским школама, у који се и лично уверила. Она је објаснила зашто за Естонију кажу да је технолошки
лидер данашњице и како се претворила у
земљу дигиталне будућности, а са нама је
поделила и своја исуства са образовним системом која је стекла током посете Финској и
Естонији.
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Преко ЕРАЗМУС+ програма шест наставника ОШ „Михајло Пупин“ имало је прилику
да се упозна са радом у финским и естонским
школама.
„Када смо кренули знали смо само да је
Скајп настао у Естонији, да се још од 2003.
у тој земљи одржавају онлајн избори и чак
30% гласова на изборима је путем интернета, да Естонци имају картицу која у себи
садржи и личну карту, здравствену књижицу и возачку дозволу”, почиње своју причу
Горица, објашњавајући нам затим разлике у
системима образовања у Финској, Естонији и
Србији.
„У Финској ме је изненадила потпуна
опуштеност у школама, ђаци имају потпуну
слободу, па сам виђала да леже на клупи
или возе скејтборд у школи, а опет све функционише беспрекорно. Код њих је поверење
кључна ствар, међу њима, али и поверење
родитеља у наставнике и свих заједно у систем. У Естонији је систем образовања сличан
нашем, с тим што у великој мери користе
дигиталне технологије у настави и много
улажу да наставнички кадар буде што квалитетнији. Приметили смо да ученици имају
веома развијене менаџерске способности,
говоре савршено енглески језик и много се
ради на развијању предузетничког духа код
младих, па су тако целу нашу посету школи
организовали управо сами ученици“, прича
нам Горица Његовановић.
На питање да упореди ситуацију у нашим школама са искуством из иностранства,
истиче да се ствари у Србији померају набоље, али да још много тога треба урадити.
„Веома је позитивно што се информатика
уводи као обавезан предмет од петог разреда, али по мом мишљењу би то требало да се
уведе раније. Такође, постоји оквир дигиталних компетенција за наставнике, али не и за
ученике. Радује најава да ће 2.000 учионица
широм Србије бити опремљено интерактивном таблом, рачунаром и пројектором, што
ће сигурно покренути и предаваче да унапреде наставу“, каже Горица.
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ПИСА ИСТРАЖИВАЊЕ
У Финској, Немачкој и Шведској живе најсрећнија деца. Уче најмање, а постижу најбоље
резултате.
„Истраживања показују да резултати на ПИСА тестирању које су постигли ученици из Србије не зависе од висине плата у породици ђака“, рекао је аналитичар Алфонсо Ећезара на
конференцији „Нове технологије у образовању”.
„Иста је ситуација у земљама региона. То не значи да ће земље које више троше на образовање постићи боље резултате, већ је битно имати сву неопходну инфраструктуру коју Србија
сада изграђује”, рекао је Ећезара и додао да истраживања показују да се ђаци који долазе
из сиромашних делова света традиционално налазе у врху по својим успесима у учењу. Томе
доприноси разлика између јавних и приватних школа, која је велика, и то у корист јавних
школа, па су тако најуспешније државне школе у Турској, Јапану и Италији, док се приватне
школе у овим земљама налазе далеко испод њих.
Он је истакао да најсрећнија деца живе у Финској, Немачкој и Шведској, додајући да она
уче најмање, а постижу најбоље резултате. Према ПИСА подацима, деца из тих земаља
око 35 сати недељно потроше на учење у школи и ван школе, што им даје пуно времена за
ваннаставне активности које утичу на добробит и задовољство детета. „Самим тим не гради
се аверзија према школи, учењу и обавезама“, рекао је Ећезара. Истраживање је такође
показало да девојчице готово свуда доминирају у односу на дечаке, чак и у тимском раду,
док су дечаци бољи у математици. И поред тога, забрињавајуће је што петнаестогодишње
девојчице широм света не виде себе у ИТ струци, већ су то доминантно дечаци.
„Још једна забрињавајућа чињеница, на коју је указало истраживање, јесте да лошији
ђаци више времена проводе на интернету и да се ускоро предвиђа пандемија зависности од
интернета“, рекао је Ећезара и додао да више од четири сата дневно на интернету представља зависност која ће положај и статус лоших ђака учинити горим у будућности. Од 20 до
30 одсто ученика користи интернет више од четири сата дневно. Најбољи ђаци, према ПИСА
истраживању, користе интернет сат и по у току дана.

На конференцији „Нове технологије у образовању“ посебна пажња била је посвећена
безбедности деце на интернету, па су тако
присутни на штанду Националног контакт
центра за безбедност деце на интернету могли да сазнају све о опасностима које им прете
на друштвеним мрежама.
„Из нашег искуства, деца знају много
више о интернету од родитеља, а родитељи
нису ни свесни шта деца раде док су за рачунаром и колико опасности вреба. Због тога
смо организовали посебна предавања у школама, да знају на шта да обрате пажњу и како

да заштите децу“, каже Ивана Милошевић из
Националног контакт центра за безбедност
деце на интернету. Она додаје да према статистикама више од 50 одсто деце у Србији на
друштвеним мрежама комуницира са непознатим људима, а преко 80 одсто деце је изјавило да њихови родитељи не знају шта раде
на интернету. Такође, само 12 одсто деце на
друштвеним мрежама међу пријатељима
има родитеље.
„Ми саветујемо родитеље да од самог
почетка коришћења дигиталних технологија
учествују са дететом, да напишу заједничка
правила коришћења, направе налог, тако се
стиче поверење и навика да користе заједно
друштвене мреже и дете ће се поверити уколико буде имало неки проблем“, истиче Ивана Милошевић.
Подсећамо, на основу Уредбе за безбедност деце на интернету, прошле године
је покренут Национални контакт центар за
безбедност деце на интернету, који је до сада
имао нешто мање од 5.000 позива.
Међу бројним светским предавачима
био је и Мајлс Бери, главни професор рачунарства на Универзитету Roehampton, који
је представио наставни програм дигиталног
образовања, који је Велика Британија увела
2013. године и који постиже сјајне резултате.
Он је објаснио да је дат приоритет дигиталном образовању на нивоу целог образовног
система и потпуно престале да се примењују
традиционалне методе учења.
Међународну конференцију „Нове технологије у образовању“ подржали су Министарство просвете, науке и технолошког
развоја и Министарство трговине, туризма
и телекомуникација, у сарадњи са Тимом
за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије и Центром
за промоцију науке. Партнер на пројекту је и
„Мајкрософт“.
Јелена Бајевић
20.06.2018. | Број 782 - 783 |
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Учење кроз рад

ПУТ КА МОГУЋНОСТИМА
Учење кроз рад представља механизам који ће додатно модернизовати
средње стручно образовање, тако што ће омогућити ученицима приступ
савременим облицима рада и стицање компетенција у реалном радном
окружењу

Двадесет први је век, савремени технолошки развој напредује јако брзо. Шта би била
кључна порука нашим младим људима? Образовање мора да постане филозофија живота,
а да би се то остварило они који су одговорни
за креирање различитих платформи образовања, различитих реформи, различитих идеја,
морају да направе другачију стратегију стицања знања.
У хотелу „Хајат“ одржана је Међународна
конференција „Учење кроз рад“. Циљ конференције било је представљање резултата развоја и успостављања политике учења кроз рад
у Србији и сагледавање перспективе школа и
компанија. Реформа система стручног образовања је у фокусу образовне политике Србије
дужи низ година, а учење кроз рад представља механизам који ће додатно модернизовати средње стручно образовање, тако што ће
омогућити ученицима приступ савременим
облицима рада и стицање компетенција у реалном радном окружењу.
Конференција се организује у оквиру
пројекта Немачке развојне сарадње „Реформа средњег стручног образовања у Србији“,
који под покровитељством Владе СР Немачке
спроводе Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и ГИЗ.
Учење је један озбиљан процес - бити у
реалном радном окружењу, сагледати како
изгледа неки процес рада, како изгледа када
се руководи неким предузећем, стога је неопходно омогућити младим људима да кроз
стечена теоријска знања имају могућност да
практично уче кроз рад.
„У претходном периоду Министарство
просвете је сарађивало са Привредном комором Србије, али и са Националном службом
за запошљавање. Пропутовали смо целу Србију, разговарали са представницима разних
компанија и инструкторима и мислим да смо
сачинили један квалитетан закон који за циљ
има заштиту квалитета знања. Сви говоримо
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како је знање вредност, али да би знање било
вредност оно мора да има онај аспект који
млади човек мора да сагледа, а он се зове сазнање“, рекла је др Габријела Грујић, помоћница министра за дуално и предузетничко образовање и васпитање и додала:
„Постоји велика разлика између знања
и сазнања. Да би млад човек сазнао шта значи сазнање, он мора да провери да ли његово
знање вреди, а то ће моћи само уколико му се
укаже могућност да стекне практично знање.
Тада ученик стиче одређене вештине кроз
рад и комуникацију, и што је посебно важно вештину управљања задацима. Најважније од
свега је да се кроз своје формално образовање
млади људи заљубе у своје занимање, јер се од
занимања живи“.
Привредна комора Србије 161 годину успешно заступа интересе привреде у различитим областима. За друштво и привреду не
постоји значајнији интерес од постојања образованих кадрова са функционалним знањима
и развијеним вештинама. Тај предуслов је од
великог значаја за подстицање страних инвестиција, али и за повећање раста и развоја
и унапређења конкурентности домаће привреде.
„Привредна комора Србије предано је посвећана унапређењу формалног образовања.
Круном свог ангажовања у развоју образовања сматрамо Закон о дуалном образовању,
који је усвојен прошле године, а у чијој су изради директно учествовали привредници, као и
представници Привредне коморе Србије. Овај
закон може допринети бољем развоју привреде Србије, оспособљавању и ангажовању
младих људи, кроз низ мера и активности које
предвиђа. У претходне четири године имали
смо одличну сарадњу са партнерским земљама, пре свега Немачком, Аустријом и Швајцарском, у оквиру реализације неколико међународних пројеката на тему примене у пракси
дуалних мера образовања. Доношењу закона

претходило је представљање дуалног образовања привредницима, родитељима и ђацима
широм Србије. Студија је урађена у сарадњи са
Немачком, а у претходном периоду кроз све те
пилот пројекте о развоју дуалног образовања
прошло је 60 компанија и 900 ученика, а ђаци
су се образовали у пет образовних профила“,
рекла је Мирјана Ковачевић, руководилац
Центра за едукацију, дуално образовање и образовне политике Привредне коморе Србије.
Ковачевићева је додала да је у сарадњи
са НСЗ 2017. године урађена анкета са послодавцима која се односила на њихову спремност да се укључе у образовање кадрова за
своје потребе. Резултати анкете показали су
да привреда и даље има изражене потребе за
квалификованом радном снагом одређених
профила, али да на тржишту рада тих профила нема.
Прва генарација ђака који су били укључени у пилот пројекат 2016. године, стекла је
образовање по овом моделу и већина њих се
запослила у компанијама у којима је реализована пракса.
Привредници сматрају да млади након
завршетка образовања немају функционално употребљиво знање и теже се одлучују да
запосле оне који немају неко претходно радно
искуство. Из тих разлога, метод увођења стручне праксе омогућава ђацима и послодавцима да се упознају са изазовима које им нуди
тржиште рада.
Доношењем Закона о дуалном образовању нису решени сви проблеми које сусрећемо у образовању, у раду, приликом запошљавања, али нам овакав вид ангажовања даје
подстицај да се још више ради и улаже у образовање. То ће омогућити младим људима
да добију смернице, да стекну нова знања и
вештине, да се пренесу знања и искуства из
европских земаља које имају богато искуство
у примени дуалног образовања.
Катарина Јовичин
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Економско оснаживање жена

РАДИОНИЦА ЗА ПРЕДУЗЕТНИЦЕ

Све теме о којима се говорило у Привредној комори Србије предложиле
су саме предузетнице, што указује на добру и отворену комуникацију са
представницима Сектора за предузетништво

Р

азвој женског предузетништва је важно економско питање и велики потенцијал једне земље. На то указује
и све већи број различитих програма
економског оснаживања жена, а у том смислу је битно и њихово повезивање.
Економско оснаживање жена и јачање
женског предузетништва у фокусу је Сектора
за предузетништво Привредне коморе Србије.
Како би одговорили на сва њихова питања организована је радионица у оквиру манифестације „Дан отворених врата за предузетнице“.
Све теме о којима се говорило у Привредној
комори Србије предложиле су саме предузетнице, што указује на добру и отворену комуникацију са представницима Сектора за предузетништво. Радионица је била подељена у три
дела, па су тако на првој сесији прдузетнице
могле да представе своје фирме и начин рада
и да укажу на проблеме са којима се сусрећу
у пословању. У другом делу желеле су да сазнају више о томе како се сарађује са великим
пословним системима, како да им се представе
и остваре сарадњу, па су гости менаџери говорили о тој теми. На крају је одржано врло важно
предавање о томе како се пише добар бизнис
план, колико је значајно да он на прави начин
обухвати све сегменте пословања, како би био
користан не само када желе да конкуришу за
нека средства, већ и за интерно пословање и
развој фирме.
Предузетнице су активно учествовале у
дијалогу о могућностима унапређења економског положаја жена.
Бранислава Симанић, директорка Сектора за предузетништво ПКС, рекла је да Комора
снажно подржава женско предузетништво у
складу са политиком Владе Србије у деценији
предузетништва. „У том циљу организујемо

велики број бесплатних радионица, едукација
и догађаја на којима се жене предузетнице умрежавају и промовишу примери добре праксе.
Данас смо овде да одговарамо на сва њихова
питања и да им помогнемо да унапреде своје
пословање”, истакла је она и додала да су управо Дани отворених врата прилика да им представници ПКС дају одговоре на сва питања која
имају, јер се радионице организују искључиво
према њиховим потребама и интересовањима.
„Жене јесу у тежем положају када говоримо о послу у односу на мушкарце, јер оне
имају вишеструку улогу, оне су мајке, домаћице и супруге, поред тога што се баве бизнисом.
Ипак, данас имају велику подршку државе и

САВЕТ ЗА ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО ПКС
Родна равноправност и економско оснаживање жена представљају неке од кључних
предуслова стабилног економског развоја. Проблеми са којима се суочава женско
предузетништво у Србији идентични су проблемима са којима се генерално суочавају
мала и средња предузећа, не само у Србији већ и шире у региону, али и у Европи –
административне препреке у пословању, несигурност привредно-системског оквира
и висока јавна потрошња, тешкоће у финансирању пословања. Како би жене имале
што бољу подршку, у оквиру коморског система Србије покренута је иницијатива за
оснивање Савета за женско предузетништво Привредне коморе Србије.
Изворна идеја оснивања Савета за женско предузетништво је умрежавање и повезивање, покретање одговарајућих иницијатива у вези са свим питањима одрживог
развоја женског предузетништва, решавање проблема незапослености, јачање конкурентности српске привреде и достизање европских стандарда друштвено-економског развоја.
Циљеви су и афирмација предузетништва жена, промоција примера добрих пракси,
умрежавање женских предузећа, како на националном тако и на међународном нивоу. Будући да је једна од најозбиљнијих препрека за развој женског предузетништва
немогућност приступа капиталу, приоритетан циљ Савета је успостављање Гаранцијског фонда за женско предузетништво, а тиме и охрабривање комерцијалног банкарског сектора за финансирање женских предузећа.
Извор: ПКС

Бесплатна публикација о запошљавању

ПКС да истрају на том путу, да их оснажимо и
реализујемо њихове добре и квалитетне идеје у
пракси. Оно што је добро јесте да жене све више
у предузетничке воде улазе да би радиле оно
што воле и желе, а не из нужде”, објашњава Бранислава. Она је присутним предузетницама
представила и идеју о формирању Одбора за
развој женског предузетништва, који би помогао још бољем повезивању и допринео подршци.
Биљана Лазаревић, из компаније „Casa
Forte“, на радионици је одржала презентацију
на тему „Како направити бизнис план за интерне и екстерне потребе“.
Биљана је успешна жена која је после дугогодишњег искуства у корпоративном сектору
ушла у предузетништво пре шест година, а
бави се подршком и унапређивањем пословних процеса у једном предузећу. Каже да је у
предузетничке воде ушла на наговор клијената
које је саветовала и да није погрешила, јер ради
оно што воли. Она је као предавач на радионици упознала предузетнице са тим како треба
да изгледа добар бизнис план и колико је он
важан за функционисање фирме, али и њен
будући развој. „Бизнис план је иначе слаба тачка многих који улазе у предузетништво, јер га
израђују углавном само за екстерне потребе”,
каже она.
На иницијативу предузетница, закључено
је да се до краја године на месечном нивоу организује „Дан отворених врата за предузетнице“,
са циљем решавања текућих проблема са којима се сусрећу у пословању, бољег повезивања и
предлагања иницијатива за даље унапређење
пословања.
Организатори истичу да предузетнице,
а и оне које тек улазе у те воде, имају сталну
подршку Привредне коморе Србије и Сектора
за предузетништво и да увек могу да се јаве
Привредној комори на мејл: preduzetnik@pks.rs.
Јелена Бајевић
20.06.2018. | Број 782 - 783 |
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Друга Content Experience конференција

КРЕАТИВАН САДРЖАЈ ЗА
ДОБРУ КОМУНИКАЦИЈУ
„Откада је света и века основ је прича.
Људи воле да слушају добру причу која је
испричана на интересантан начин, али и да
им она користи. Будућност комуникације је у
контент маркетингу, а за разлику од ранијих
времена када је главна монета маркетиншке
индустрије био оглас на ТВ-у, радију или у
новинама, данас је то интернет“, каже наш
саговорник Борислав Миљановић
Врхунски светски стручњаци из области
креативне индустрије дошли су у Београд
како би испричали добре приче и своја искуства поделили са онима који су желели да
чују одговоре на питање како размишљати
креативно и направити добар садржај на интернету.
Друга Content Experience конференција
донела је ново пословно искуство, богато новим садржајима и понудило решења за добру комуникацију са клијентима уз помоћ
контент и дигитал маркетинга.

Конференцију је отворио Борислав
Миљановић, CEO Represent Communications,
који је одмах на почетку истакао важност
садржаја у комуникацији са клијентима, па
тако све већи број компанија за то бира контент маркетинг.
У разговору за „Послове“ открива нам
да је овогодишња конференција осмишљена
другачије од претходних, јер је искуство на
првом месту, па су учесници са предавања
и радионица изашли са новим, конкретним
знањима, која ће моћи одмах да примене у
раду.
У центру пажње била је израда квалитетног садржаја, који мора да буде забаван,
креативан или користан, али и дистрибуиран
у правом тренутку да би одговорио на потребе клијената.
„Откада је света и века основ је прича,
људи воле да слушају добру причу која је
испричана на интересантан начин, али и да
им она користи. Будућност комуникације је у
контент маркетингу, а за разлику од ранијих
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времена када је главна монета маркетиншке индустрије био оглас на ТВ-у, радију или
у новинама, данас је то интернет”, каже наш
саговорник. Он указује и на специфичност
садржаја који се пласира на интернету, који
се развија невероватном брзином, па они који
послују на тај начин морају стално да уче и
да буду у току, а најважније је да знају колико друштвене мреже могу да им помогну у
пословању.
Питамо нашег саговорника да ли наши
послодавци знају колике су могућности контент маркетинга?
„Још увек је мање оних који знају, не интересује их или не желе да експериментишу.
Ипак, ситуација је све боља, па се све више
послодаваца отвара ка овом виду комуникације са клијентима, јер се и резултати јасно
виде. У прилог томе говори и податак да смо
пре две године, када смо почели са контент
маркетингом, производили један видео недељно, а данас се за једног клијента уради
од 6 до 7 видеа са добрим садржајем“, истиче Миљановић и додаје да није више довољно само објавити пост или лепу фотографију, већ мора да их прати квалитетан,
занимљив и користан садржај и да постоји
интеракција са клијентима.
За многе компаније интернет представља најбољи начин за промоцију, а могућности су велике, па се тако може направити
једнако ефикасна кампања као у великим
медијима са мање средстава.
„Српска ИТ сцена је јака, али се ту мисли пре свега на програмере и софтверски
део, док код комуникацијског дела има још
много простора. Идеја ‚Репрезента‘ је управо да форсира креативну комуникацијску
компоненту интернета. Развили смо један
озбиљан софтвер за праћење садржаја на
интернету, којим покривамо 350 сајтова и све
друштвене мреже. Развијали смо га годину и
по дана и сада га лансирамо у оквиру наше
дигиталне платформе, а план је да га пласирамо у целом региону. Тренутно смо присутни, поред Србије, у Црној Гори, БиХ и Македонији“, прича нам Борислав Миљановић.
А колико је знање из контент маркетинга
важно и неопходно данас у пословном свету, говори и велики број учесника Content
Experience конференције, али и врхунски
стручњаци из ове области, где је поред наших било и оних који су дошли из Велике
Британије, Немачке, Словеније, Хрватске.

Тако су присутни могли да чују искусног
маркетинг стручњака из Енглеске Роџера Едвардса (Roger Edwards), који помаже људима
да маркетинг учине и одрже једноставним,
јер, како каже, у пословном свету сложеност
прети да угуши успех. Он је говорио о развоју
стартапова уз једноставна решења. „Претпоставите да клијент не зна ништа, причајте
језиком купца и не користите индустријски
жаргон“, препоручује Едвардс.
Током конференције било је речи и о
развоју интернета и интернет страница и
повезивању са најтежом таргет групом - тинејџерима.
Креативни стратег, писац и академик
Лазар Џамић, представио је своју нову књигу „The Definitive Guide to Strategic Content
Marketing“, која се бави филозофијом контента и због чега би требало да он буде боља замена за традиционално оглашавање.

Стручњаци-предавачи поделили су
своја искуства и о инфлуенсерима, колика је
њихова вредност и како их придобити, али
и о блокчејн технологији и улози биткоина
и осталих криптовалута, као и о важности
нејтив (native) оглашавања у комуникацији,
које је присније и личније.
У оквиру конференције организоване су
и интерактивне радионице, па су учесници могли и сами да се опробају у креирању
адекватног садржаја и да размене мишљења
и искуства са другима, а не само да буду
посматрачи. Али, то је оно што је ову конференцију издвојило од многих других, драгоцено искуство са којим су учесници отишли,
спремни да све што су научили одмах примене у пракси.
Јелена Бајевић
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Јавни позиви
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1
тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним
акционим планом запошљавања у 2018. години министра за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања бр. 021-00-00095/2018-24 од 07.05.2018. године, члана
4 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или
мера активне политике запошљавања, број 0103-101-2/2018 од 29.05.2018. године,
а у складу са Локалним акционим планом запошљавања градске општине Младеновац за 2018. годину, усвојеним Одлуком IV-00-06-93/1/2018, од 14.02.2018. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И
ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
Расписују
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ
АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања
одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног
рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса, уз претходно прибављено мишљење
Локалног савета за запошљавање градске општине Младеновац.
Приоритет при одобравању средстава за спровођење јавних радова имаће послодавци који обезбеђују запошљавање лица која припадају категорији теже запошљивих лица: дугорочно незапослена лица, незапослени без квалификација или
нискоквалификовани, вишак запослених, млади до 30 година, лица преко 50 година, особе са инвалидитетом, Роми, избегла и расељена лица, повратници по споразуму о реадмисији, радно способни корисници новчане помоћи, жене, жртве породичног насиља, жртве трговине људима, млади до 30 година у статусу деце палих
бораца и деце без родитељског старања.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености
законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице. Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским
средствима. Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број
радних дана за свако лице укључено у јавни рад.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе - Филијала за град Београд - Испостава
Младеновац, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може
добити у организационој јединици Национaлне службе - Филијала за град Београд
- Испостава Младеновац или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа, потребна
документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на
сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs. Информације о јавном конкурсу могу се
добити у организационој јединици Националне службе - Филијала за град Београд
- Испостава Младеновац.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у публикацији Националне службе „Послови“, на сајту Националне службе, огласној табли у Служби Младеновац
Националне службе и на сајту Градске општине Младеновац, а последњи рок за
пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 30.06.2018. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став
1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 67, 104 и 129 Правилникa о
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), а у складу са
Локалним акционим планом запошљавања градске општине Младеновац за 2018.
годину и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализација програма или мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање (број: 0103101-2/2018 од 29.05.2018. године)
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И
ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА
У 2018. ГОДИНИ
Програм подразумева стицање практичних знања и вештина кроз обављање конБесплатна публикација о запошљавању

кретних послова, заснивањем радног односа код послодавца који припада приватном сектору.
У програм се могу укључити незапослена лица из следећих категорија,
без обзира на године старости:
• лица без завршене средње школе, односно без квалификација, укључујући и лица
која су завршила функционално основно образовање одраслих;
• лица са најмање средњим образовањем, без обзира на врсту стеченог образовања и радно искуство из категорије вишкова запослених и лица која се налазе на
евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање (у даљем тексту:
Национална служба) дуже од 18 месеци, а која немају адекватна и применљива
знања, вештине и компетенције за обављање специфичних послова, односно којима су потребна нова знања и вештине или прилагођавање нивоа и садржаја знања
и вештина за обављање радних задатака у складу са потребама посла, који по сложености захтева најмање средњи ниво образовања.
Програм стицања практичних знања подразумева процес учења у циљу
стицања практичних знања и вештина за рад на конкретним пословима, у трајању
од 3 месеца, у складу са достављеним програмом послодавца, а реализује се кроз:
1. заснивање радног односа на одређено време:
- послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укљученo лицe
у трајању од 3 месеца, у ком случају има обавезу да задржи лице у радном
односу још 3 месеца након завршетка програма (укупно 6 месеци);
2. заснивање радног односа на неодређено време (на почетку програма или до
истека трећег месеца, односно завршетка програма):
- послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укљученo лицe у
трајању од 3 месеца и има право на накнаду трошкова зараде за још 3 месеца,
односно у укупном трајању од 6 месеци, у којем случају има обавезу да задржи
лице у радном односу још најмање 6 месеци након истека периода финансирања (укупно 12 месеци).
Послодавцу који је засновао радни однос са незапосленим за време стицања знања и вештина за рад, Национална служба: рефундира на месечном
нивоу нето зараду лица у износу од 25.000,00 динара (за пун фонд радних часова)
и припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, у трајању од 3
или 6 месеци (у зависности од врсте радног односа).
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици
Национaлне службе, према месту рада лица или седишту послодавца, непосредно
или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о
избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту
Националне службе - www.nsz.gov.rs. Информације о програму могу се добити у
свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања
до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до
30.11.2018. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 13 став
1 тачка 2 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 79, 105 и 129 Правилника о
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), а у складу са
Локалним акционим планом запошљавања градске општине Младеновац за 2018.
годину и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализација програма или мера активне политике запошљавања ЛАПЗ СУФИНАНСИРАЊЕ (број:
0103-101-2/2018 од 29.05.2018. године)
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И
ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОБУКЕ НА ЗАХТЕВ
ПОСЛОДАВЦА У 2018. ГОДИНИ
Програм обуке на захтев послодавца подразумева учешће у финансирању програма обуке ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на
конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) нема лица са потребним
знањима и вештинама.
Програм обуке на захтев послодавца подразумева:
- реализацију обуке у трајању од 160 до 480 часова (у зависности од врсте, сложености послова и других елемената од значаја за трајање обуке), у складу са стандардима нивоа обука, или
- реализацију обуке у трајању мањем од 160 часова, када је то прописано посебним
законом или правилником, или
- реализацију обуке за особе са инвалидитетом у складу са програмом обуке за коју
је издато одобрење за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације министарства надлежног за послове запошљавања и
- заснивање радног односа са лицима која су са успехом завршила обуку.
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Јавни позиви
На основу образложеног захтева Националној служби, послодавац може да заснује
радни однос са полазником и током обуке.
Захтев за учешће у програму подноси се надлежној организационој јединици
Национaлне службе, према месту ангажовања лица или према седишту послодавца,
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој
организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о
избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту
Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о програму могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800/300-301
или на сајту www.nsz.gov.rs
Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања
до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до
30.11.2018. године.
На основу Акционог плана запошљавања града Чачка за 2018. годину („Сл. лист
града Чачка“, број 3/2018) и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2018. годину
између Националне службе за запошљавање - Филијала Чачак и Града Чачка од
28.05.2018. године
ГРАД ЧАЧАК И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ЧАЧАК
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У
2018. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима са територије града
Чачка који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала
Чачка (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 180.000
динара по кориснику, 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 од стране незапосленог, 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 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 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000
динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се Националној служби за запошљавање - Филијали Чачак, Жупана Страцимира 35, непосредно или путем поште
на прописаном обрасцу.
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.
Јавни позив је отворен од 15.06.2018. године, када је објављен у локалном штампаном медију, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 16.07.2018.
године.
Информација о мери, образац захтева са бизнис планом и списак делатности које
не могу бити субвенционисане доступни су у Националној служби за запошљавање
- Филијали Чачак, на шалтеру 8 Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка, на сајту Националне службе за запошљавање: www.nsz.gov.rs и на сајту
Града Чачка: www.cacak.org.rs.

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1
тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18)
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА АЛИБУНАР
Расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ
АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања
одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног
рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова
само уколико у укупном броју незапослених лица укључених у програм јавних радова има најмање 70% незапослених лица по појединачној пријави, која припадају
следећим категоријама: радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
Роми, лица без квалификација/са ниским квалификацијама, вишкови запослених,
лица која посао траже дуже од 18 месеци, дугорочно незапослени, млади до 30
година (и лица која први пут траже запослење), оба незапослена родитеља.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености
законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице. Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским
средствима. Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број
радних дана за свако лице укључено у јавни рад.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних (односно социјалне заштите) и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења јавног рада, односно
према седишту послодавца, у случају када послодавац нема регистровану организациону јединицу у месту спровођења јавног рада. Пријава се подноси непосредно
или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs или сајту
Општине Алибунар www.alibunar.org.rs.
Комплетан текст јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа, потребна
документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на
сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у свакој организационој јединици
Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а
последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 25.06.2018. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Локалног акционог плана за запошљавање општине Владимирци за 2018. годину број 10-13/17-I од
21.12.2017. године и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018. годину ЛАПЗ
суфинансирање број 2400-101-1/2018 од 23.05.2018. године, заведеног на писарници Општине Владимирци под бројем 101-3/18-III од 22.05.2018. године, закљученог између Националне службе за запошљавање - Филијала Шабац и Општине
Владимирци
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ И
ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
Расписују

Подршка
запошљавању
особа са
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10

| Број 782 -783 | 20.06.2018.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ
АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања
одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног
рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позиви
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова
само уколико у укупном броју незапослених лица укључених у програм јавних радова има најмање 70% незапослених лица по појединачној пријави, која припадају
следећим категоријама: радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
Роми, лица без квалификација/са ниским квалификацијама, вишкови запослених,
лица која посао траже дуже од 18 месеци, млади до 30 година, избегла и расељена
лица и повратници по споразуму о реадмисији, жртве породичног насеља, трговине
људима, жене, особе са инвалидитетом, старији од 50 година и остале категорије у
складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Владимирци.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености
законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице. Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским
средствима. Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број
радних дана за свако лице укључено у јавни рад.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних (односно социјалне заштите) и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Националне службе, према месту спровођења јавног рада,
односно према седишту послодавца, у случају када послодавац нема регистровану организациону јединицу у месту спровођења јавног рада. Пријава се подноси
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој
организационој јединици Националне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа, потребна
документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на
сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби за запошљавање - Филијала Шабац, позивом на број 015/361-724, Маја Јосић, на сајту Националне службе за запошљавање: www.nsz.gov.rs или на сајту општине Владимирци:
www.vladimirci.org.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања,
а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 03.07.2018. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Локалног акционог плана за запошљавање општине Богатић за 2018. годину број I-R.110/2018-01
од 14.02.2018. године и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018. годину ЛАПЗ
суфинансирање број 2400-101-3/2018 од 29.05.2018. године, заведеног на писарници Општине Богатић под бројем 126/2018-01 од 29.05.2018. године, закљученог
између Националне службе за запошљавање - Филијала Шабац и Општине Богатић
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ И
ОПШТИНА БОГАТИЋ
Расписују
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ
АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Националне службе, према месту спровођења јавног рада,
односно према седишту послодавца, у случају када послодавац нема регистровану организациону јединицу у месту спровођења јавног рада. Пријава се подноси
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој
организационој јединици Националне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа, потребна
документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на
сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у Националној служби за запошљавање - Филијала Шабац, позивом на број 015/361-724 (Маја Јосић), на сајту Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs, као и на сајту Општине Богатић,
www.bogatic.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања,
а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 04.07.2018. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1
тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Споразума бр. 1508-1013/2018 од 24.05.2018. године о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018. год. закљученог
између Националне службе за запошљавање - Филијале Панчево и Општине Ковачица, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Ковачица
за 2018. годину
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА КОВАЧИЦА
Расписују
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ
АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања
одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног
рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.
Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова,
за ангажовање лица која припадају следећим категоријама: радно способни корисници новчане социјалне помоћи, Роми, лица без квалификација/са ниским квалификацијама, вишкови запослених, дугорочно незапослени, млади до 30 година
старости, старији од 50 година, особе са инвалидитетом, жртве трговине људима,
жртве породичног насиља, рурално становништво.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености
законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице. Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским
средствима. Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број
радних дана за свако лице укључено у јавни рад.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних (односно социјалне заштите) и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања
одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног
рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења јавног рада,
односно према седишту послодавца, у случају када послодавац нема регистровану организациону јединицу у месту спровођења јавног рада. Пријава се подноси
непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој
организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова
само уколико у укупном броју незапослених лица укључених у програм јавних радова има најмање 70% незапослених лица по појединачној пријави, која припадају
следећим категоријама: радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
Роми, лица без квалификација/са ниским квалификацијама, вишкови запослених,
лица која посао траже дуже од 18 месеци.

Комплетан текст јавног конкурса, 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.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености
законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице. Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским
средствима. Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број
радних дана за свако лице укључено у јавни рад.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних (односно социјалне заштите) и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.

Бесплатна публикација о запошљавању

Обрасци се могу наћи на сајту www.nsz.gov.rs. Додатне информације потражите
на 306-837.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања,
а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 29.06.2018. године.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
20.06.2018. | Број 782 - 783 |
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Јавни позиви
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3
Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 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), Акционог плана за запошљавање за
2018. годину града Суботице и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза
у реализацији програма и мера активне политике запошљавања број: 2108-1011/2018 од 22.05.2018. године

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.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД СУБОТИЦА

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 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000
динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2018. ГОДИНИ
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на
новоотвореним радним местима одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде
на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијале Суботица (у даљем
тексту: Национална служба).
Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су: млади
до 30 година старости, старији од 50 година, вишкови запослених, Роми, особе са
инвалидитетом, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, лица без
квалификација и са ниским квалификацијама, дугорочно незапослени, жртве породичног насиља и млади до 30 година старости који су имали/имају статус деце без
родитељског старања.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.
Висина субвенције је одређена степеном развијености јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) према месту запошљавања лица, у складу са важећом
уредбом Владе Републике Србије, а на основу које се град Суботица разврстава у
прву групу развијености, и износи: 150.000 динара по лицу, односно 180.000 динара
за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи,
младе до 30 година старости који су имали/имају статус детета без родитељског
старања и жртве породичног насиља у првој и другој групи ЈЛС.
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, Национaлној служби за запошљавање - Филијали Суботица, Трг слободе 3/3, непосредно или путем поште, на
прописаном обрасцу који се може добити у Филијали Суботица или преузети на на
сајту Града Суботице - www.subotica.rs, као и на сајту Националне службе - www.
nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о
избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту
Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се добити у Филијали Суботица, у
свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Tабела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак делатности
које не могу бити субвенционисане доступни су у свакој организационој јединици и
на сајту Националне службе www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка средстава, а најкасније до
31.10.2018. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), 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, 5/17 и 9/18), Акционог плана за запошљавање за
2018. годину града Суботице и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза
у реализацији програма и мера активне политике запошљавања број: 2108-1011/2018. од 22.05.2018. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД СУБОТИЦА
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У
2018. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на
евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала Суботица (у даљем
тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за развој предузетништва.
Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 180.000
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Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да
обавља регистровану делатност на територији града Суботице и измирује обавезе
по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев
од дана отпочињања обављања делатности.

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се надлежној организационој
јединици Национaлне службе, односно филијали у Суботици, непосредно или путем
поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали Суботица, преузети
са сајта Града - www.subotica.rs или сајта Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о
избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту
Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се добити у филијали у Суботици, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на
сајту www.nsz.gov.rs.
Tабела са приказом развијености општина у Републици Србији и списак делатности
које не могу бити субвенционисане доступни су у Националној служби - Филијала
Суботица и на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни позив је отворен од дана објављивања до утрошка средстава, а најкасније до
31.10.2018. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11 став 1
тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике
запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Акционог плана за запошљавање града Суботице за 2018. годину и Споразума о уређивању међусобних
права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања
број 2108-101-1/18 oд 22.05.2018. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ГРАД СУБОТИЦА
Расписују
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ
АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања
одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног
рада, кога одређује Национална служба за запошљавање у сарадњи са Градом
Суботица (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.
Послодавац - извођач јавног рада може у програм јавних радова укључити незапослена лица из свих категорија теже запошљивих, у складу са Националним акционим
планом запошљавања, Локалним акционим планом запошљавања за 2018, годину
и стањем и потребама на локалном тржишту рада.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености
законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице. Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским
средствима. Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број
радних дана за свако лице укључено у јавни рад.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе.
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка Национaлној служби
за запошљавање - Филијали Суботица, Трг слободе 3/3. Пријава се подноси непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали Суботица или преузети на сајту www.nsz.gov.rs, као и на сајту Града Суботице:
www.subotica.rs.
Комплетан текст јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа, потребна
документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на
сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs. Информације о јавном конкурсу могу се
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Јавни позиви
добити у Националној служби за запошљавање - Филијала Суботица, на сајту Града
- www.subotica.rs или на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања на сајту Града Суботице - www.
subotica.rs и у локалним медијима, као и на сајту Националне службе за запошљавање - www.nsz.gov.rs.
Последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 29.06.2018. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и чланa 4 Споразума о регулисању међусобних права и обавеза у реализацији мера или програма
АПЗ између Општине Нова Варош и НСЗ - Филијале Пријепоље за 2018. годину број
3507-101-1/2018 од 24.05.2018. године, a у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2018. годину
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У САРАДЊИ СА
ОПШТИНОМ НОВА ВАРОШ
Расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ
АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2018. ГОДИНИ
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица, незапослених особа са инвалидитетом и незапослених
у стању социјалне потребе, у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2018. годину, ради очувања и унапређења радних способности незапослених и незапослених особа са инвалидитетом, као и ради остваривања одређеног
друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога
одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) у сарадњи са Општином Нова Варош (у даљем тексту: Општина), на основу
јавног конкурса.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености
законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице. Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским
средствима. Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број
радних дана за свако лице укључено у јавни рад.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних (односно социјалне заштите) и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе,
• културне делатности (само за незапослене особе са инвалидитетом).
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења јавног рада,
односно према седишту послодавца, односно у Испостави Нова Варош. Пријава се
подноси непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити
у Испостави Нова Варош Филијале Пријепоље Национaлне службе или преузети на
сајту www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа, потребна
документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на
сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs. Информације о јавном конкурсу могу
се добити у организационој јединици Националне службе Филијале Пријепоље Испостави Нова Варош, на телефон: 61-258 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања 18.06.2018. године, а последњи рок
за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 25.06.2018. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 11
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о
критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне
политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и чланa 4 Споразума о регулисању међусобних права и обавеза у реализацији мера или програма
АПЗ између Општине Пријепоље и НСЗ - Филијале Пријепоље за 2018. годину број
3507-101-4/2018 од 30.05.2018. године, a у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2018. годину
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ У САРАДЊИ СА
ОПШТИНОМ ПРИЈЕПОЉЕ
Расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ
АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2018. ГОДИНИ
Бесплатна публикација о запошљавању

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица, незапослених особа са инвалидитетом и незапослених
у стању социјалне потребе у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2018. годину, ради очувања и унапређења радних способности незапослених и незапослених особа са инвалидитетом, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада,
кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална
служба) у сарадњи са Општином Пријепоље (у даљем тексту: Општина), на основу
јавног конкурса.
Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености
законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице. Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским
средствима. Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број
радних дана за свако лице укључено у јавни рад.
Јавни радови се могу спроводити у областима:
• социјалних (односно социјалне заштите) и хуманитарних делатности,
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
• одржавања и заштите животне средине и природе,
• културне делатности (само за незапослене особе са инвалидитетом)
Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења јавног рада,
односно према седишту послодавца, односно у Филијали Пријепоље. Пријава се
подноси непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити
у Филијали Пријепоље Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног конкурса, у коме су наведени услови учешћа, потребна
документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на
сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.
Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој јединици Националне службе - Филијали Пријепоље, на телефон: 033/719-011 или на сајту www.
nsz.gov.rs. Јавни конкурс је отворен од дана објављивања 18.06.2018. године, а
последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 29.06.2018. године.
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), члана 13
став 1 тачка 2 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 79, 105 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера
активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке
о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2018. години, бр. 021-0200095/2018-24 од 07.05.2018. године, коју је донео министар за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, Споразума о учешћу у суфинансирању програма или
мера активне политике запошљавања, бр. 0302-101-4/2018 од 29.05.2018. године
НАЦИОНАЛНA СЛУЖБA ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
Расписују
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОБУКЕ НА ЗАХТЕВ
ПОСЛОДАВЦА У 2018. ГОДИНИ
Програм обуке на захтев послодавца подразумева учешће у финансирању програма обуке ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на
конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) нема лица са потребним
знањима и вештинама.
Програм обуке на захтев послодавца подразумева:
- реализацију обуке у трајању од 160 до 480 часова (у зависности од врсте, сложености послова и других елемената од значаја за трајање обуке), у складу са стандардима нивоа обука, или
- реализацију обуке у трајању мањем од 160 часова, када је то прописано посебним
законом или правилником, или
- реализацију обуке за особе са инвалидитетом у складу са програмом обуке за коју
је издато одобрење за спровођење мера и активности професионалне рехабилитације министарства надлежног за послове запошљавања и
- заснивање радног односа са лицима која су са успехом завршила обуку.
На основу образложеног захтева Националној служби, послодавац може да заснује
радни однос са полазником и током обуке.
Захтев за учешће у програму подноси се Национaлној служби за запошљавање Филијала Ниш, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може
добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта
www.nsz.gov.rs.
Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о
избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту
Националне службе - www.nsz.gov.rs. Информације о програму могу се добити у
Националној служби за запошљавање - Филијала Ниш, на број телефона: 018/501275.
Јавни позив је објављен на сајту НСЗ, сајту Општине Палилула, Огласној табли
Општине Палилула и биће отворен до 30.11.2018. године, односно до утрошка расположивих средстава.
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У ОВОМ БРОЈУ
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СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТA
Администрација и управа
Трговина и услуге
Медицина
Индустрија и грађевинарство
Саобраћај и везе
Култура и уметност
Наука и образовање

15
21
24
30
32
32
33

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

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

Администрација и управа
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН
Министарство финансија - Управа за дуван,
на основу члана 54 и 55 Закона о државним
службеницима (,,Службени гласник РС”, бр.
79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07,
67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/2014 и
94/17) и члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање
радних места у државним органима (,,Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и
109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава 51
број: 112-5058/2018 од 31. маја 2018. године,
оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА УПРАВИ ЗА ДУВАН
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство финансија - Управа за дуван,
Београдска 70/1, Београд
II Радно место које се попуњава:
Руководилац Групе за финансијскоматеријалне и кадровске послове, у
звању самостални саветник
у Групи за финансијско-материјалне и
кадровске послове
1 извршилац

Опис послова радног места: руководи
радом Групе, координира, планира и усмерава
послове Групе, припрема планове рада, даје
смернице и упутства за рад запосленима у Групи, надгледа њихову реализацију и учествује у
активностима из области система финансијског
управљања и контроле и плана интегритета;
координира рад и финансијске процедуре са
другим државним органима, израђује предлог
финансијског плана за израду нацрта закона
о буџету, завршни рачун и израђује, прати и
усаглашава оперативне финансијске планове
за извршење буџета, израђује нацрте интерних аката из области финансијско-материјалних послова и врши редовно усаглашавање
и сравњивање консолидованог стања главне
књиге трезора са помоћним евиденцијама,
путем захтева за прокњижавање преузетих
обавеза и сравњивања непрепознатих ставки уплата; прати и контролише спровођење
законитог, наменског и економичног трошења
буџетских средстава и по потреби припрема
захтеве са образложењем за промену одобрених буџетских апропријација са променом квота за трошење буџетских средстава и захтеве
за доделу нових апропријација и квота; координира припрему аката о правима, дужностима и одговорностима државних службеника,
израду нацрта и образложења Кадровског плана, предлога акта о унутрашњем уређењу и
Бесплатна публикација о запошљавању

систематизацији радних места у Управи; организује, оверава и контролише обрачун плата и
других наканада запослених, подноси пореске
пријаве, оверава захтеве за преузимање обавеза, захтеве за плаћање преузетих обавеза;
стара се о спровођењу послова пописа имовине и обавеза; припрема анализе, извештаје и
информације из делокруга рада Групе за потребе директора и на захтев државних органа
и организација; координира израду и реализацију плана јавних набавки; обавља и друге
послове по налогу директора.
Услови за рад на радном месту: стечено
високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног
искуства у струци; положен државни стручни
испит; познавање рада на рачунару (MS Word и
MS Excel); познавање енглеског језика.
Стручне оспособљености, знања и
вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о дувану,
Закона о буџетском систему, Закона о платама
државних службеника и намештеника, Уредбе
о буџетском рачуноводству, Правилника о систему извршења буџета Републике Србије - провераваће се усменим путем; познавање рада
на рачунару (MS Word, MS Excel) - провераваће
се практичним радом на рачунару; вештине
аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и вештине
руковођења - писмено путем стандардизованих
тестова; вештина комуникације - провераваће
се усменим путем; познавање енглеског језика - провераваће се увидом у сертификат или
неки други доказ.
III Трајање радног односа: радни однос се
заснива на неодређено време.
IV Место рада: Београд, Београдска 70/1
V Адреса на коју се подносе пријаве:
Министарство финансија - Управа за дуван,
11000 Београд, Београдска 70/1, са назнаком:
„За јавни конкурс“.
VI Лице задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу: Ружица Петровић, телефон 011/3021-823.
VII Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да
је учесник конкурса пунолетан; да учеснику
конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности
из радног односа и да није осуђиван на казну
затвора од најмање 6 месеци.
VIII Рок за подношење пријава је 8 дана
и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у периодичном издању огласа
„Послови“ Националне службе за запошља-

вање.
IX Докази који се прилажу: 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; 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 (кандидати са положеним
правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ
о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други
акти из којих се може утврдити у ком периоду,
на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или
оверена фотокопија сертификата или другог
доказа о познавању енглеског језика; 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.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
последње решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради
или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао). Као доказ се
могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 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, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима/уверење о
положеном правосудном испиту.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је,
између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид
у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција,
да их прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да
у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави
да ће те податке прибавити сама. Ако странка
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у року не поднесе личне податке неопходне
за одлучивање органа, захтев за покретање
поступка ће се сматрати неуредним (члан 103
став 3). Наведене доказе кандидат може да
достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег
и бржег спровођења изборног поступка.

64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и
94/17) и члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање
радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст и
109/09), оглашава

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 Управе за дуван: www.duvan.gov.
rs, у делу „Запошљавање/ Конкурси за извршилачка радна места“.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз
напред наведене доказе како би орган могао
даље да поступа.
X Meсто, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима чије су
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне и уз које су приложени сви потребни
докази и који испуњавају услове за оглашена
радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина, обавиће се почев од
16. јула 2018. године у просторијама Службе
за управљање кадровима, Булевар Михаила
Пупина 2 и просторијама Министарства финансија - Управе за дуван, Београд, Београдска
70/1, о чему ће учесници конкурса благовремено бити обавештени на бројеве телефона или
адресе које наведу у својим пријавама, односно
путем електронске поште на мејл-адресе.
Напомена: Кандидат који први пут заснива
радни однос у државном органу подлеже пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидат који
нема положен државни стручни испит може се
примити на рад под условом да положи државни стручни испит до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази, у оригиналу
или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи
или суду) биће одбачене закључком конкурсне
комисије.
Овај оглас објављује се на огласној табли и
веб-страници Mинистарства финансија - Управе
за дуван www.duvan.gov.rs, веб-страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, на
порталу е-управе, на огласној табли, веб-страници 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.
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД,
ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, на основу члана 54 Закона
о државним службеницима („Службени гласник
РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка,
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I Орган у коме се попуњавају радна
места: Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26
II Радна места које се попуњавају:
1. Радно место за праћење европске
стратегије запошљaвања и
подстицање запошљавања младих,
звање саветник
Одсек за активну политику
запошљавања, Сектор за рад и
запошљавање
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, знање рада на
рачунару, знање енглеског језика.
У изборном поступку проверавају се:
познавање Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Националне
стратегије за запошљавање за период 20112020. године, Националног акционог плана
запошљавања за 2018. годину, „ЕВРОПА 2020”
Стратегије паметног, одрживог и инклузивног
раста - усмено; знање енглеског језика - усмено; знање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару; вештина комуникације и
процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26
2.Радно место за нормативне и друге
правне послове из области неговања
традиција ослободилачких ратова,
звање саветник
Одељење за нормативне и послове
неговања традиција ослободилачких
ратова Србије, Сектор за пензијско
и инвалидско осигурање и борачкоинвалидску заштиту
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,

положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, знање
рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се:
познавање прописа из области борачко-инвалидске заштите и неговања традиција ослободилачких ратова Србије - усмено; знање рада
на рачунару - практичним радом на рачунару;
вештина комуникације и процена мотивације
за рад - усмено.
Место рада: Београд, Македонска 4
3. Радно место за управне послове,
звање саветник

Одељење за управне и надзорне послове
у области социјалне и породичне
заштите и финансијске подршке
породици са децом и студијскоаналитичке послове усвојења и
хранитељства, Сектор за бригу о
породици и социјалну заштиту
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се:
познавање Породичног закона, Закона о
социјалној заштити, Закона о општем управном
поступку, Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад и Правилника о хранитељству - усмено; познавање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару; вештина комуникације и
процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26
4. Радно место за инвестициона
улагања у установе социјалне
заштите, звање саветник

Група за аналитичке послове и послове
улагања у установе социјалне заштите,
Сектор за бригу о породици и социјалну
заштиту
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у
струци од најмање три године, знање рада на
рачунару.
У изборном поступку проверавају се:
познавање Закона о буџету, Закона о буџетском
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систему, Закона о социјалној заштити, Закона о
јавним набавкама и релевантних подзаконксих
аката - усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26
5. Радно место за подршку
спровођења и праћења спровођења
пројеката, звање млађи саветник
Сектор за међународну сарадњу,
европске интеграције и пројекте
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука или
природно-математичких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама
на факултету, завршен приправнички стаж или
најмање пет година радног стажа у државним
органима, положен државни стручни испит,
знање рада на рачунару, знање енглеског језика.
У изборном поступку проверавају се:
познавање области европских интеграција
и познавање IPA процедура - усмено; знање
енглеског језика – усмено; знање рада на рачунару - увидом у одговарајући сертификат и
практичним радом на рачунару; вештина комуникације и процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26
6. Радно место руководилац Групе
за интерну ревизију, звање виши
саветник
Група за интерну ревизију
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на
основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање седам година на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске
контроле или рачуноводствено-финансијским
пословима, положен државни стручни испит и
стечено звање овлашћени интерни ревизор у
јавном сектору, знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се:
познавање Закона о буџетском систему, Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање
и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору, Правилника о условима и поступку полагања испита
за стицање звања овлашћени интерни ревизор
у јавном сектору, Стратегије развоја интерБесплатна публикација о запошљавању

не финансијске контроле у јавном сектору у
Републици Србији за период 2017-2020. године
– усмено; знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације
- усмено, вештина аналитичког резоновања и
логичког закључивања, организационе способности и вештина руковођења - посредно путем
стандардизованих тестова.
Место рада: Београд, Немањина 22-26
III Адреса на коју се подносе пријаве за
конкурс: Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, Немањина 22-26,
11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс
за попуњавање извршилачких радних места”.
IV Лице које је задужено за давање обавештења: Анђела Роглић, тел. 011/361-62-62,
Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања.
V Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс: потписана пријава са биографијом
и наводима о досадашњем радном искуству уз
коју треба назначити радно место за које се конкурише; изјава у којој се странка опредељује да
ли ће сама прибавити податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција или ће
то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених; оригинал или оверена
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија
доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у
струци (потврда, решење и други акти из којих
се види на којим пословима, у ком периоду и
са којом стручном спремом је стечено радно
искуство), за радно место под редним бојем
5. оригинал или оверена фотокопија доказа о
знању рада на рачунару; за радно место под
бројем 6. оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству од најмање седам
година на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима и оригинал или
оверена фотокопија доказа о положеном испиту за овлашћеног интерног ревизора у јавном
сектору.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству
и извода из матичне књиге рођених подноси
решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење

да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника
(изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије
докумената које су оверене пре 01. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским управама.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима / уверење
о положеном правосудном испиту. Одредбом
члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број
18/2016) прописано је, између осталог, да у
поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене
доказе кандидат може доставити уз пријаву и
сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења
изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом
се опредељује за једну од две могућности, да
орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити
сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web
страници Министарствa за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.
rs, у делу „Конкурси“. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би
орган могао даље да поступа.
VIII Трајање радног односа: радни однос
се заснива на неодређено време. Кандидати
који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању
од шест месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад
под условом да тај испит положе до окончања
пробног рада.
IX Провера оспособљености, знања и
вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз
које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове за оглашена радна места,
провера стручних оспособљености, знања и
вештина у изборном поступку, обавиће се у
Београду, Теразије број 41, трећи спрат. Провера стручних оспособљености, знања и вештина
у изборном поступку, за сва радна места, обавиће се почев од 10. јула 2018. године, о чему
ће кандидати бити обавештени, телеграмом, на
адресе које наведу у својим пријавама.
Напомене: Кандидати који конкуришу на
више радних места, подносе појединачне
20.06.2018. | Број 782 - 783 |
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пријаве у којима наводе уз коју од пријава су
приложили тражена документа. Кандидати без
положеног државног стручног испита примају
се на рад под условом да тај испит положе до
окончања пробног рада. Сходно члану 9 Закона
о државним службеницима којим је утврђено
да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва
радна места и да се избор кандидата заснива на
стручној оспособљености, знању и вештинама,
кандидати са положеним државним стручним
испитом немају предност у изборном поступку
у односу на кандидате без положеног државног
стручног испита.
Кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту. Кандидати који немају положен
испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору примају се на рад и могу обављати послове овлашћеног интерног ревизора у
јавном сектору, односно руководиоца јединице за интерну ревизију, најдуже годину дана
од дана завршетка обуке коју организује Централна јединица за хармонизацију Министарства финансија, у ком року је дужан да положи
испит. (ова напомена се односи само за радно
место под редним бројем 6.)
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу
или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским
управама, као поверени посао), биће одбачене.
Овај конкурс се објављује на веб-страници
Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs, на
веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на
огласној табли, веб-страници и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
На веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, може се погледати опис
послова оглашених радних места.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Београд, Булевар Михајла Пупина 16

Трећи основни суд у Београду, председник суда
- судија Душан Агатоновић на основу чл. 47, чл.
48, чл. 54 и чл. 55 Закона о државним службеницима (“Сл. гласник РС” бр. 79/05, 81/05,
83/05, 104/09, 99/14 и 94/17), чл. 17, чл. 18,
чл. 20 и чл. 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних
места у државним органима (“Сл. гласник РС”
бр. 3/06, 38/07, 41/07 и 109/09) и у складу са
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Трећем основном
суду у Београду, посл. бр. Су I-9 1/2017-5 од
24.07.2017. године и Закључка Комисије Владе Републике Србије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:
112-7091/2017 од 01.08.2017. године:
Оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
I Државни орган у коме се радно место
попуњава: Трећи основни суд у Београду,
Београд, Савска 17а
II Радно место које се попуњава:
Записничар у звању референта,
државни службеник
на неодређено време

III Услови за запослење на радном
месту: 1. Услови предвиђени Правилником о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Трећем основном суду у Београду
I-9 1/2017-5 од 24.07.2017. године: III или IV
степен средње школске спреме, друштвеног,
природног или техничког смера; најмање две
године радног искуства у струци; положен
испит за дактилографа прве класе; положен
државни стручни испит; познавање рада на
рачунару.
2. Општи услови за рад: држављанство
Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде радне дужности из радног односа, да
учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
3. Опис послова радног места: обавља
све дактилографске послове у предметима
додељеним у рад судији код кога је распоређен, пише записнике на суђењима, позиве за
рочишта, доставнице и повратнице и обавља
све послове израде судских одлука по диктату
судије, сачињава списак предмета за рочишта
и истиче их на огласну таблу и улазним вратима
суднице, доставља извештај са суђења у судску
управу уз евиденцију начина решавања предмета и ефективног присуства судија поротника
на рочиштима, води рачуна о уредности списа,
попуњава обрасце, решења о кажњавању сведока, наредбе за привођење, решење о исплати трошкова сведоцима, вештацима и судијама

поротницима, попуњава статистичке листове и
поступа по наредби судије, врши унос података
у електронској форми у складу са АВП-ом, по
потреби дежура са судијом ради увиђаја, разводи рочишта и друге податке у електронском
уписнику, обавља и друге послове по налогу
шефа дактилобироа, судије, секретара суда и
председника суда.
IV Место рада: Београд, Булевар Михаила
Пупина 16.
V Стручнa оспособљеност, знањa и
вештине које се оцењују у изборном
поступку: познавање прописа из области
организације и рада суда - Судски пословник
- провера кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса; познавање рада на рачунару - провера практичним радом на рачунару
и вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенције и опште културе
- провера кроз усмени разговор са учесницима
јавног конкурса.
VI Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана и почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VII Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу су: Катарина
Здравковић и Мирјана Мандић, референти за
персоналне послове, телефон: 011/2018-358.
VIII Адреса на коју се пријаве подносе:
Пријаве на конкурс са потребним доказима
подносе се: на шалтеру пријема Трећег основног суда у Београду, на адреси: Нови Београд,
Булевар Михаила Пупина 16, или поштом на
напред наведену адресу са назнаком “За конкурс”.
IX Подаци о доказима који се прилажу уз
пријаву: Учесници јавног конкурса у остављеном року и на наведену адресу достављају следеће доказе: 1) потписану пријаву са назначеним радним местом за које учесник конкурише,
биографијом, адресом пребивалишта и бројем
контакт телефона; 2) оригинал или оверену
фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема; 3) оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном државном испиту;
4) оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије; 5) оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених; 6) уверење надлежног органа
да кандидат није осуђиван (не старије од шест
месеци); 7) попуњену и потписану изјаву у којој
се кандидат опредељује да ли ће Трећи основни суд у Београду прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
(Образац бр. 1), или ће то кандидат учинити
сам (Образац бр. 2).
Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених уверење о положеном државном испиту
и уверење да кандидат није осуђиван. Одредбама члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”,
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број 18/16) прописано је, поред 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
Трећи основни суд у Београду прибави податке
о којима се води службена евиденција (Образац бр. 1), или да ће то кандидат учинити сам
(Образац бр. 2). Наведене обрасце изјава је
могуће преузети на интернет страници Трећег
основног суда у Београду: www.treci.os.sud.rs/
index.php/јавни-конкурси.
Попуњену изјаву по Обрасцу 1 или по Обрасцу
2 је неопходно доставити уз наведене доказе
како би Трећи основни суд у Београду 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.
Пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази у оригиналу или овереној фотокопији,
као и неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене
закључком Конкурсне комисије.
X Место, дан и време када ће се обавити провера оспособљености, знања и
вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за
оглашено радно место, Конкурсна комисија
ће обавити проверу оспособљености, знања
и вештина кандидата у изборном поступку
у Београду, у просторијама Трећег основног
суда у Београду, Булевар Михајла Пупина број
16. Време и тачна просторија биће накнадно
одређени, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени.
Напомене: Изборни поступак ће бити спроведен без дискриминације у смислу члана 18
Закона о раду. Конкуренција се заснива на
квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови и
термини употребљени у овом огласу у граматичком мушком роду, подразумевају природни
и мушки и женски род лица на које се односе.
Овај оглас објављује се на: интернет презентацији Трећег основног суда у Београду, интернет презентацији Службе за управљање кадровима, порталу е-Управе, огласној табли суда,
интернет презентацији и Периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПЕЋКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Пећ - Гораждевац
38310 Пећ, Гораждевац бб

Финансијско материјални послови у
звању сарадника
Опис послова: припрема предлог финансијског плана за израду Закона о буџету; стара се
о економичном трошењу буџетских средстава
и израђује периодичне извештаје о извршењу
буџета; врши пријем и евидентирање књиговодствене документацијекао и усаглашавање
реализованих обавеза са одобреним месечним квотама,припрема захтеве за извршење
плаћања; обрађује податке за исплату плата,
других примања и накнада у стручној служби;
врши пријем и контролу формалне исправности књиговодствених исправа, обрађује, контира и припрема за књижење књиговодствене
исправе,уноси податке у систем главне књиге и
помоћне евиденције; врши пријем, разврстава
и евидентира пошту, експедује и архивираакта;
обавља и друге послове по налогу начелника
Округа.
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама, у обиму од најмање 180
ЕСП бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године,
положен државни стручни испит, најмање три
године радног искуства у струци и познавање
рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и
вештине које се проверавају у изборном
поступку: познавање законских прописа који
регулишу област државне управе, буџетског
система и рачуноводства - све усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на
рачунару и вештина комуникације - усмено.
Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса
пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због
теже повреде дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
Докази који се прилажу уз пријаву на
конкурс: потписана пријава са биографијом
и наводима о досадашњем радном искуству;
копирана или очитана лична карта; изјава у
којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима;
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на ком радном месту,са
којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство). 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.
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.
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. годинеу основним судовима, односно општинским управама.
Одредбом члана 9 и члана103 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 подтке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће 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 сл. евид. или да
ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву
је могуће преузети на веб-страници Службе за управљање кадровима, на адреси htt://
www.suk.gov.rs/ у делу „Документи-Обрасци”.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз
наведене доказе како би орган могао даље да
поступа.
Трајање радног односа: за наведено радно
место радни однос се заснива на неодређено
време.
Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима који
конкуришу на наведено радно место и чије су
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве
и потпуне и уз које су приложени сви потребни
докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују
у изборном поступку, обавиће се почев од 16.
јула 2018. године о чему ће кандидати бити
благовремено обавештени на контакте (адресе
или бројеве тел.) које наведу у својим пријавама.
Кандидати ће о датуму, месту и времену сваке
наредне фазе изборног поступка бити благовремено обавештени на контакте (бр. телефона), које наведу у својим пријавама.
Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду
од шест месеци. Кандидати без положеног
државног стручно испита примају се на рад
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под условима да тај испит положе до окончања
пробног рада. Сходно члану 9 Закона о државним службеницима којим је утврђено да су кандидатима при запошљавању у државни орган,
под једнаким условима доступно радно место
и да се избор кандидата заснива на стручној
оспособљеностизнању и вештинама, кандидати са положеним државним стручним испитом
немају предност у изборном поступку у односу
на кандидате без положеног државног стручног испита.
Кандидати са положеним правосудним испитом
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, достављају доказ о положеном
правосудном испиту.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази у оригиналу или фотокопији овереној у
општини или суду или од стране јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.
rs, на порталу е-Управе, на огласној табли,
веб-страници и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање - листу
„Послови”. Сви изрази, појмови, именице и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.
Пријаве доставити на адресу: Пећки управни округ, Гораждевац бб, 38310 Пећ - Гораждевац, са назнаком „За јавни конкурс”. Лице
задужено за давање обавештења је Винка
Радосављевић, тел. 00386/49-465-828. Рок за
подношење пријаве је 8 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања овог огласа у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање, листу „Послови”.
НОВИ СА Д
ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА
ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ПЕТРОВАРАДИН
21131 Петроварадин, Штросмајерова 22
тел. 021/431-211

Директор

на период од 4 године

Опис посла: Организује и руководи радом Завода, доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са
Законом и Статутом Завод, извршава одлуке
Управног одбора Завода, заступа Завод, стара
се о законитости рада Завода, одговоран је за
спровођење Програма рада Завода, одговоран је за материјално-финансијско пословање
Завода, врши друге послове утврђене Законом,
Статутом Завода и другим прописима.
УСЛОВИ: За директора може бити именовано
лице које испуњава следеће услове: опште
услове за заснивање радног односа из Закона о раду и Закона о култури, посебне услове
предиђене у члану 36 Закона о култури и члану 28 Статута Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин, а то су:
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стечено високо образовање односно стечено
високо образовање на стидијама другог или
трећег степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно
стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године на
следећим факултетима: Факултет техничких
наука - архитектонски или грађевински смер,
Академија уметности - ликовни смер, Факултет
примењених уметности, Филозофски факултет
- група историја уметности, етнологија, археологија или други факултет друштвено-хуманистичког смера; држављанство Републике Србије;
општа здравствена способност; 10 година радног искуства у установама културе; уверење да
се против кандидата не води истрага и да није
подигнута оптужница за кривична дела која се
гоне по службеној дужности и за кривична дела
организовања криминала, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним
за обављање дужности директора.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву конкурс поднесе следеће доказе: предлог Програма рада и развоја Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин за период
од четири године; оверену копију дипломе о
стеченој стручној спреми траженој конкурсом;
оверену копију радне књижице; биографију
која мора да садржи елементе који доказују да
кандидат познаје делатност и пословање установа заштите непокретних културних добара,
са кратким предлогом остварених резултата
рада; уверење надлежног суда да се против
кандидата не води истрага, да против њега
није подигнута оптужница за кривична дела
која се гоне по службеној дужности (издаје
основни суд према месту пребивалишта кандидата) и уверење да није осуђиван за кривична
дела која га чине недостојним за обаваљање
дужности директора (издаје МУП надлежна ПУ
према месту пребивалишта кандидата - извод
из казнене евиденције; сва наведена документа из ове тачке треба да буду издата после
дана објављивања овог конкурса; уверење од
држављанству Републике Србије, не старије
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених;
оверена копија личне карте; доказ о општој
здравственој способности (лекарско уверење)
- само уколико кандидат није у радном односу.
Документа кандидати достављају у оригиналу
или овереним копијама (копије оверавају нотари односно други законом одређени органи).
Управни одбор ће у року од 30 дана од дана
завршетка конкурса извршити избор кадидата
и предлог за именовање директора доставити
Влади АП Војводине; директора Покрајинског
завода за заштиту споменика културе Петроварадин именује Влада АП Војводине на период од 4 године, на основу предлога Управног
одбора Завода. Пријаве са доказима о испуњавању услова се подносе на адресу: Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин, Штросмајерова 22, Петроварадин у
затвореној коверти поштом или лично (радним
данима од 9.00 до 13.00 часова), у року од 15
дана од дана објављивања јавног конкурса са
назнаком „За конкурс за именовање директора - не отварати”. Неблаговремене, непотпуне пријаве и пријаве послате мејлом, тј. електронском поштом неће се узети у разматрање.

Сва обавештења о конкурсу могу се добити на
телефон: 021/431-211, локал 32, Бранка Мачкашки, дипл. правник, секретар Завода. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања.
СОМБОР
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
25250 Оџаци, Железничка 30
тел. 025/5743-179

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано
лице које испуњава следеће услове: одговарајуће високо образовање из чл. 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, у складу са
Законом о високом образовању, почев од 10.
септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године); стечено образовање
- друштвено-хуманистичке науке; да има положен библиотекарски стручни испит. Уз пријаву
на оглас доставити: диплому о завршеној школи (оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење о некажњавању, уверење да
је кандидат провео на пословима библиотекарства минимум 5 година укупног стажа; приложити план рада библиотеке са музејском јединицом за наредну календарску годину, доказ
о познавању рада на рачунару, радно-професионалну биографију, доказ о радном искуству.
Конкурс је отворен од дана објављивања до
28.06.2018. Пријаве слати на наведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Документација која се предаје не
сме бити старија од 6 месеци.
УЖИЦЕ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД АРИЉЕ
31230 Ариље, Светог Ахилија 53/2
тел. 031/891-758

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да је држављанин Републике Србије;
да има стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године и одговарајући академски, односно
стручни назив утврђен у области правних,
економских, психолошких, педагошких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни
назив дипломирани социјални радник; да има
најмање 5 година радног искуства у струци;
да није кривично гоњен и осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора у трјању
дужем од 6 месеци. Поред наведеног потребно
је да испуњава и посебне услове: знање рада
на рачунару, знање страног језика, поседовање вештина организационих, комуникацио-
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них, менаџерских и вештина презентације. Уз
пријаву на конкурс кандидат је дужан да приложи следећу документацију (оригинал или
оверену фотокопију): уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, диплому о стеченом образовању, доказ о радном
искуству, уверење надлежног суда да се против њега не води истрага и да није подигнута
оптужница, уверење полицијске управе да није
осуђиван за кривична дела на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, сертификат о
знању рада на рачунару, сертификат о знању
страног језика, биографију са подацима или
доказима о стеченим вештинама. Кандидат уз
конкурсну документацију подноси и програм
рада за мандатни период за који се именује.
Рок за подношење праијава је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве
са потребном документацијом слати на адресу
Центра за социјални рад у Ариљу, са назнаком:
„Конкурс за директора”.
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INEX PLUS DOO

11080 Земун, Добановачки пут 58
тел. 060/6455-600, 060/6456-360
e-mail: dragan.milosevic@inexplus.rs
marina.papic@inexsg.rs

Техничар за системе техничке
заштите - аларми, видео-надзори,
контрола приступа
на одређено време од 12 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, електротехнички смер, познавање рада
на рачунару - Microsoft Office, возачка дозвола. Кандидати се могу пријавити на телефоне:
060/6455-600, 060/6456-360 или путем имејла:
dragan.milosevic@inexplus.rs,
marina.papic@
inexsg.rs.
HIEDRA HOME COLLECTION
11070 Нови Београд
Милутина Миленковића 138/16
e-mail: danijela.jeremic@hiedra.rs

Менаџер маркетинга

на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: минимум VI степен стручне спреме,
напредно знање рада на рачунару, возачка
дозвола. Кандидати се могу пријавити у року
од 30 дана на имејл-адресу: danijela.jeremic@
hiedra.rs.

HIEDRA HOME COLLECTION
11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 138/16
е-mail: danijela.jeremic@hiedra.rs

Књиговођа

на одређено време 3 месеца

Инструктор вожње Б категорије

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме,
напредно знање рада на рачунару, возачка
дозвола. Кандидати се могу пријавити у року
од 30 дана на e-mail: danijela.jeremic@hiedra.rs.

УСЛОВИ: минимум V степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије, лиценца за
инструктора Б категорије, познавање рада на
рачунару. Сви заинтересовани кандидати се
могу пријавити у року од 25 дана, на телефон:
063/890-2379 или на e-mail адресу: focusline.
zoran@gmail.com.

„УЖИНА“ ДОО
11000 Београд, Косовска 35
тел. 063/340-888

Помоћни радник у производњи
пецива
на одређено време

Спремачица

на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме.
Кандидати треба да се јаве на наведени број
телефона. Рок за пријављивање 12.07.2018.
године.
HIEDRA HOME COLLECTION
11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 138/16
e-mail: danijela.jeremic@hiedra.rs

Административни радник

на одређено време 3 месеца, пробни рад
1 месец

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме,
радно искуство од 6 месеци, напредно знање
рада на рачунару, возачка дозвола, енглески
језик - средњи ниво. Кандидати се могу пријавити у року од 30 дана на e-mail: danijela.
jeremic@hiedra.rs.
“COMIGO” DOO
11000 Београд, Курсулина 2
тел. 069/478-1777

Помоћни радник у кухињи
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме. Кандидати могу да се јаве на наведени број
телефона. Рок за пријављивање 30.06.2018.
године.
“ECO STEAM”
РАДЊА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ЗГРАДА

35000 Јагодина, Вука Караџића Ц3А лок.15
тел. 063/640-101
e-mail: info@eco-steam.rs

Радник за чишћење објеката

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

FOCUS LINE DOO

11080 Земун, Батајница
Максима Бранковића 2а
тел. 063/890-2379
e-mail: focusline.zoran@gmail.com

UR “PIZZERIA BEO”
11080 Земун, Првомајска 10и
тел. 064/110-5030
e-mail: caffebeocaffe@gmail.com

Конобар

на одређено време од 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме,
познавање рада на рачунару. Заинтересовани
кандидати могу да се пријаве у року од 30 дана
на контакт телефон: 064/110-5030.
GRAMELLINI DOO
11000 Београд, Господар Јевремова 47а
тел. 061/603-1917

Кувар

на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну
спрему, пожељно радно искуство.
Помоћни кувар

на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну
спрему.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу да се
јаве на контакт телефон послодавца. Конкурс
траје до 13.07.2018. године.
„LOGISTIC“ DOO
11070 Нови Београд
Народних хероја 30
тел. 063/288-358

Возач инструктор
УСЛОВИ: V степен стручне спреме у наведеном занимању, возачка дозвола Б категорије. Пријаве слати у року од 30 дана од дана
објављивања огласа.
„GANED POWER TRADE“ DOO
KRAGUJEVAC

на одређено време
3 извршиоца

34000 Крагујевац, Кнеза Михаила бб

УСЛОВИ: НК, I степен образовања, лице без
занимања и стручне праксе, радно искуство
небитно, возачка дозвола Б категорије. Теренски, рад у сменама, обезбеђен превоз, смештај,
исхрана. Лице за контакт: Саша Нешић,
063/640-101. Рок за пријаву кандидата: до
попуне.

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

Касир на бензинској пумпи

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, трговац
или било које друго занимање. Предвиђен
пробни рад месец дана. Рад у сменама, ноћни рад. Заинтересовани кандидати своју радну
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биографију могу доставити лично на бензинску
станицу ОМВ, Кнеза Михаила бб, најкасније до
13.07.2018.
СТОЛАРИЈА БАШИЋ
24000 Суботица, Кладовска 10
тел. 060/672-67-63
e-mail: stipanbasic54@gmail.com

Столар

на одређено време 2 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне
спреме, радно искуство 6 месеци. Пробни рад 2
месеца. Заинтересовани кандидати могу своје
биографије слати на горенаведену имејл-адресу.
„EGG-TRADE“ DOO
24000 Суботица, Томе Рудића Браце 3
тел. 063/119-39-50, 024/566-195

Радник на живинарској фарми
УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме. Пробни рад 1 месец. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на горенаведени контакт телефон. Оглас остаје отворен до
12.07.2018. године.

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 30 дана од дана
објављивања конкурса.
„DJ – ADEMEXCOMPANY“ DOO

“ВИДОВИЋ ИНСТАЛАЦИЈЕ”
РАДЊА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
ИНСТАЛАЦИЈА

11080 Земун, Горњоградска 1
тел. 062/552-975

21208 Сремска Каменица, Мали до 2 бр.5
тел. 063/344-724
e-mail: office@vidovicinstalacije.com

Продавац

Инсталатер водовода и грејања

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме у
било ком занимању. Кандидати се могу пријавити у року од 30 дана, на контак телефон:
062/552-975.
БОГДАНОВИЋ ВЕЛИМИР И СИНОВИ
18000 Ниш, Мокрањчева 36

Контролор на линији техничког
прегледа
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничар
друмског саобраћаја; III степен стручне спреме, аутомеханичар; возачка дозвола Б категорије; радно искуство: 24 месеца. Телефон за
контакт: 064/352-7354.
CITY EXPRESS
11000 Београд, Светог Саве 36

Курир/достављач

на одређено време 18 месеци

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме,
инсталатер грејања, теренски рад; обезбеђена исхрана; возачка дозвола Б категорије.
Јављање кандидата на горенаведени телефон
и мејл. Рок за пријаву: 11.07.2018.
„КРОФАНТЕРИЈА” РАДЊА
ЗА ИЗРАДУ КОЛАЧА
21000 Нови Сад, Хаџи Рувимова 29
тел. 063/1826-146

Продавац

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен
стручне спреме; радно искуство небитно; рад
у сменама; лице треба да се налази 6 месеци
на евиденцији НСЗ. Јављање на горенаведени
телефон. Рок за пријаву до 22.06.2018.

AГЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
„PD DEDRA MID“ DOO

за рад у Нишкој Бањи, на одређено
време до 12 месеци
5 извршилаца

“LEAR CORPORATION” DOO

Оглашава потребу за запошљавањем за
послодавца DRENIK ND
Послодавац: PD DEDRA MID doo, Адмирала
Гепрата 8а/V/3
(Панчевачки пут 69, Београд)

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком
занимању; возачка дозвола Б категорије. Рок за
пријаву: 30 дана. Телефон за контакт: 060/8888401.

Оператер у производњи

Рад у магацину

18116 Суви До, Славољуба Митића 2а
e-mail: milliongroup2005@gmail.com

рад ван радног односа (привремени
и повремени послови), место рада:
Београд, Палилула, Панчевачки пут 69
10 извршилаца

Опис посла: послови у магацину тоалетног
папира.
УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме; радно искуство: небитно; теренски рад.
Трајање конкурса: до попуне. Потребно је да
се кандидати јаве на телефоне: 011/3066-414,
011/6649-118. Напомена: за веродостојност
наведених података одговара агенција за запошљавање.
„ВЕГА МИЛ МИМ“ ДОО
11271 Сурчин, Косовска 32
тел. 063/456-305
e-mail: branko.vucurevic@vegamil.rs

Припремни радник у пакерају воћа и
поврћа

MILLION GROUP

Превоз робе у друмском саобраћају
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком
занимању; возачка дозвола Ц категорије; радно искуство: 6 месеци. Рок за пријаву: 30 дана.
Телефон за контакт: 064/3629-189.
СУР КЛУБ „СОЊА“

Помоћни радник у кухињи
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; небитно радно искуство. Рад у сменама.
Јављање кандидата на горенаведени телефон.
Рок за пријаву 10.07.2018.

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме било ког
занимања, пробни рад 6 месеци.

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме било
ког занимања, положен стручни испит за управљање виљушкаром.
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100 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III, II или I степен стручне спреме; радно искуство небитно.
Јављање кандидата на горенаведени телефон.
Рок за пријаву до 11.07.2018.
„АДС-ИНТЕРКОМЕРЦ“ ДОО
21000 Нови Сад, Цара Јована Ненада 2
тел. 021/403-150
e-mail: adsinter@mts.rs

Радник у пакерају - паковање
зрнасто-прашкастих производа
на одређено време 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме;
пожељно радно искуство али није пресудно.
Јављање кандидата на горенаведени телефон
и мејл. Рок за пријаву 12.07.2018.

21000 Нови Сад
Владимира Перића Валтера 3
тел. 063/541-224

3 извршиоца

Виљушкариста, магационер

21000 Нови Сад, Ратно острво 8
тел. 066/889-1206, 066/889-1198

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Комерцијални путник merchandising

на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани менаџер,
дипломирани економиста; VI/2 степен, струковни економиста, економиста; VI/1 степен, економиста за финансије и рачуноводство и банкарство; економиста за робни промет у трговини;
комерцијалиста; IV степен, комерцијални техничар; економски техничар; продавац; трговински аранжер; возачка дозвола Б категорије;
радно искуство 6 месеци; продаја и дистрибуција робе.
Јављање кандидата на горенаведени телефон
и мејл. Рок за пријаву 12.07.2018.

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

Трговина и услуге

ШАМПАЊАЦ Н

21000 Нови Сад, Футошки пут 9
тел. 063/501-898

Kонобар

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен
стручне спреме; небитно радно искуство; рад
у сменама. Јављање кандидата на горенаведени телефон од 10.30 часова. Рок за пријаву
13.07.2018.
„ФИНАГРО“ ДОО
Бежанијска коса, Раковица, Чукарица
тел. 062/8855-080
e mail: finagrodoo@mts.rs

Продавац млечних производа на
пијаци
3 извршиоца

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме; радно
искуство 6 месеци; искуство у нези старих лица.
Медицинска сестра/ техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV-V степен стручне спреме; медицинска сестра/техничар; радно искуство 6 месеци.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу да
се јаве на телефон 062/8767-279 или 011/3961848. Конкурс је отворен до попуне радног места.
ХОТЕЛ „СРБИЈА“ АД
11000 Београд, Устаничка 127 ц
тел. 011/3044-006

Помоћни радник

на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: пробни рад месец дана, након тога
следи уговор на неодређено време. Пуно радно време, само прва смена, понедељак слободан. Рок за пријву на конкурс је 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Кандидати се могу јавити на конкурс путем телфона
062/8855-080.

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, без обзира
на радно искуство, возачка дозвола Б категорије.

АУТО-СЕРВИС И СТР
МИОЉУБ ЋУРЧИЋ ПР

УСЛОВИ: I-II степен стручне спреме, пожељно
радно искуство на сличним пословима

11000 Београд, Војводе Скопљанца 31
тел. 011/2473-555

Руководилац сервиса - шеф
пријемног одељења
УСЛОВИ: VI-VII степен стручне спреме; дипломирани машински инжењер; познавање рада
на рачунару; поседовање возачке дозволе Б
категорије; знање енглеског језика - средњи
ниво; организационе способности; познавање
моторних возила и мотора са унутрашњим
сагоревањем; радно искуство 3 године, рад на
пословима са ауто-деловима. Заинтересовани
кандидати могу да се јаве на контакт телефон:
011/2473-555, 011//3971-240, 011/2472-276,
011/3972-062. Конкурс је отворен до попуне
радног места.
ДОМ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ И СТАРА ЛИЦА
“АГАПЕ”
11000 Београд, Заплањска 86г
тел. 011/3961-848

Домар
УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме; основна
знања техничког одржавања објекта; рад у котларници; минимум 6 месеци радног искуства.
Спремачица

Собарица

на одређено време
5 извршилаца

Хигијеничарка

на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: завршена основна школа. Конкурс
остаје отворен до попуне радног места.
ОСТАЛО: Кандидати могу да се јаве на контакт телефон: 063/390-857 или на e-mail:
hrmanager@hotelsrbija.com.
NICOLAS DESIGN
11000 Београд, Булевар војводе Мишића 19
тел. 011/3282-013
e-mail: office@nicolas.rs

Продавац текстилне робе
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у
било ком занимању, знање рада на рачунару,
познавање енглеског језика; предност имају
лица са искуством у продаји текстила. Кандидати могу своје пријаве да доставе путем
имејл-адресе или да се јаве на телефон послодавца. Конкурс траје до 30.06.2018. године.
“SMART SOFT” DOO
11070 Нови Београд, Милентија Поповића 9
тел. 064/129-18-50

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; радно искуство 6 месеци.

Радник у перионици веша

Кувар

УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Пријаве
слати у року од 30 дана од дана објављивања
огласа.

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме; радно
искуство 6 месеци.
Неговатељ/неговатељица
2 извршиоца

Бесплатна публикација о запошљавању

4 извршиоца

www.nsz.gov.rs

УР “УКУС М”

31205 Севојно
тел. 064/9340-812

Конобар

на неодређено време

УСЛОВИ: II - IV степен стручне спреме, сервир,
конобар, без обзира на радно искуство. Конкурс је отворен до попуне.
SZTUR „GRIMM“
31210 Пожега, Књаза Милоша 30
тел. 065/8611-999

Графички дизајнер - copywriter
УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира
на образовни профил, одлично познавање и
употреба графичких програма (Adobe: Ilustrator,
Photoshop и Corel Draw), познавање и употреба
Windows и Microsoft office пакета, радно искуство у веб-дизајну, радно искуство у штампарији, маркетиншкој агенцији или дизајн студију,
поседовање возачке дозволе Б категорије,
познавање енглеског језика.
Facebook администратор
УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира
на образовни профил, одлично познавање и
употреба графичких програма (Adobe: Ilustrator,
Photoshop и Corel Draw), познавање и употреба
Windows и Microsoft office пакета, радно искуство у веб-дизајну, радно искуство у штампарији, маркетиншкој агенцији или дизајн студију,
поседовање возачке дозволе Б категорије,
познавање енглеског језика.
Комерцијалиста за теренску продају
у ужој Србији
УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира
на образовни профил, потребна комуникативност, вештине у продаји и возачка дозвола Б
категорије. Након пробног рада могућ је стални
радни однос.
ОСТАЛО: Контакт телефон: 065/8611-999, кандидати се могу јављати сваког радног дана и
суботом од 8 до 15 часова. Оглас је отворен до
попуне.
АГЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
„MANPOWER GROUP“ ДОО
ЗА ПОСЛОДАВЦА „FRESENIUS
MEDICAL CARE“ ВРШАЦ

Нови Београд
Булевар Михајла Пупина 115в
тел. 062/407-049
e-mail: ivana.davidovic@manpowergroup.rs

Оператер у производњи

за рад у Вршцу на привременим и
повременим пословима
120 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Пријаве слати мејлом: ivana.
davidovic@manpowergroup.rs. Контакт телефон:
062/407-049. Рок за пријаву: 13.07.2018. године.
20.06.2018. | Број 782 - 783 |
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„LAZAR AZZURO“ DOO
Београд, Стари град
Џорџа Вашингтона 8

Продавац у малопродаји

за рад у Вршцу, на одређено време 3
месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме
без обрзира на занимање. Предвиђен је пробни
рад од месец дана, рад у сменама, познавање
рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, 12 месеци радног искуства, умеће продаје
робе у директрној продаји. Рок за пријављивање 30.06.2018. године. Контакт телефон
063/30-455. Пријаве донети на адресу: Вршац,
Никите Толстоја 1.
„OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS YU“
DOO
Мали Пожаревац, Ауто-пут Београд-Ниш
e-mail: veljovicdj@gmail.com
тел. 060/644-9883
Касир

за рад у Суботици
10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира
на занимање и радно искуство.
Конобар

за рад у Суботици
10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира
на занимање и радно искуство.
Кувар

за рад у Суботици
10 извршилаца

УСЛОВИ: кувар, III степен стручне спреме, без
обзира на занимање и радно искуство.
ОСТАЛО: рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена
исхрана. Пробни рад 5 дана. Трајање конкурса:
30.06.2018. Кандидати могу своје радне биографије да доставе мејлом или да контактирају
послодавца путем телефона. Лице за контакт:
Ђурђа Вељовић.

Медицина
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„Др СЛАВОЉУБ БАКАЛОВИЋ”
26300 Вршац, Подвршанска 13
тел. 013/833-253

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да је доктор медицине специјалиста неуропсихијатрије или психијатрије који
има 5 година радног искуства у струци након
положеног специјалистичког испит или да је
дипломирани правник или дипломирани економиста са завршеном едукацијом из области
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здравственог менаџмента и да има најмање 5
година радног стажа из области здравствене
заштите; да достави програм рада болнице за
мандатни период; да је држављанин Републике Србије; да против кандидата није покренут
кривични поступак за кривична дела која се
гоне по службеној дужности; да није осуђиван
за било које кривично дело које га чини неподобним за обављање послова.
ОСТАЛО: Кандидат треба да поднесе: пријаву
са биографијом, диплому (доказ о стручној
спреми), уверење о положеном стручном испиту, потврду да има 5 година радног искуства
у струци након положеног специјалистичког
испита, односно доказ о завршеној едукацији
из здравственог менаџмента за дипл. економисте и дипл. правнике и потврду да има 5 година
радног стажа у струци у области здравствене
заштите; програм рада за мандатни период;
уверење о држављанству Републике Србије;
уверење надлежног органа да против кандидата није покренут кривични поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности; уверење из казнене евиденције надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих
послова да није осуђиван за било које кривично дело које га чини неподобним за обављање
послова. Конкурс је отворен 8 дана од објављивања. Пријаву са биографијом и доказима о
испуњавању услова конкурса, у оригиналу или
оверене фотокопије, доставити на горенаведену адресу. За све информације обратити се преко телефона: 013/833-253. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗВЕЗДАРА

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69, факс: 011/380-96-50

Спремач/спремачица

у просторијама у којима се пружају
здравствене услуге

УСЛОВИ: основно образовање, најмање шест
месеци радног искуства у наведеном звању.
Као доказе о испуњености услова кандидати
су обавезни да уз пријаву доставе: пријаву на
оглас са кратком биографијом и наведеном
адресом и контакт телефоном (по могућству
и електронска адреса), оверену фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми, оригинал или оверену фотокопију доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којм
пословима, са којом стручном спремом и у ком
временском период је стечено радно искуство).
Документа доставити у року од 8 дана од дана
објављивања огласа у новинама „Послови”, на
горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс
ради пријема у радни однос”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве на оглас неће бити узете у
разматрање. Кандидати ће о резултатима бити
обавештени писаним путем.
Виша медицинска сестра-техничар
или висока струковна сестра
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама
првог степена (основне струковне/академске
струдије), по пропису који уређује високо обра-

зовање почев од 10. септембра 2005. године,
на основним студијама у трајању од најмање
две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септрембра 2005. године,
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању. Као доказе о испуњености услова кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: пријаву на оглас са
кратком биографијом и наведеном адресом
и контакт телефоном (по могућству и електронска адреса), оверену фотокопију дипломе
о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од стране надлежне коморе (или
решења надлежне коморе о постојању услова
за издавање лиценце), оригинал или оверену
фотокопију доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти
којима се доказује на којм пословима, са којом
стручном спремом и у ком временском период
је стечено радно искуство), а у року од 8 дана
од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање
„Послови”, на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс ради пријема у радни однос”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на оглас
неће бити узете у разматрање. Кандидати ће о
резултатима бити обавештени писаним путем.
Медицинска сестра - техничар
општег смера
4 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит,
лиценца, најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Као доказе о испуњености услова кандидати су обавезни да уз
пријаву доставе: пријаву на оглас са кратком
биографијом и наведеном адресом и контакт
телефоном (по могућству и електронска адреса), оверену фотокопију диплома о стеченој
стручној спреми, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од стране надлежне коморе (или решења надлежне
коморе о постојању услова за издавање лиценце), оригинал или оверена фотокопија доказа
о радном искуству у струци (потврде, решења,
уговори или други акти којима се доказује на
којм пословима, са којом стручном спремом
и у ком временском период је стечено радно
искуство), а у року од 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама „Послови”, на
горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс
ради пријема у радни однос”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве на оглас неће бити узете у
разматрање. Кандидати ће о резултатима бити
обавештени писаним путем.
Педијатријска сестра - техничар
УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит,
лиценца, најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Као доказе о испуњености услова кандидати су обавезни да уз
пријаву доставе: пријаву на оглас са кратком
биографијом и наведеном адресом и контакт
телефоном (по могућству и електронска адреса), оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од стра-
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не надлежне коморе (или решења надлежне
коморе о постојању услова за издавање лиценце), оригинал или оверену фотокопију доказа
о радном искуству у струци (потврде, решења,
уговори или други акти којима се доказује на
којм пословима, са којом стручном спремом
и у ком временском период је стечено радно
искуство), а у року од 8 дана од дана објављивања огласа у огласним новинама „Послови”, на
горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс
ради пријема у радни однос”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве на оглас неће бити узете у
разматрање. Кандидати ће о резултатима бити
обавештени писаним путем.
ДОМ ЗДРАВЉА РАШКА
36350 Рашка, Др Јовановића 4
тел. 036/736-127

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: завршен медицински или стоматолошки факултет и специјализација из области у
којој Дом здравља обавља делатност или завршен правни или економски факултет и едукација из области здравственог менаџмента;
најмање пет годинна радног стажа у области
здравствене заштите. Кандидат уз пријаву на
конкурс са кратком личном, радном и стручном биографијом прилаже и следеће доказе:
диплому, потврду о положеном стручном испиту за лица медицинске струке, а за остала лица
потврда о едукацији из области здравственог
менаџмента, потврду о радном стажу у области
здравствене заштите, лекарско уверење, уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у здравственој установи, уверење да кандидат није под истрагом и
да се против њега не води кривични поступак,
писмену изјаву у складу са чланом 130 став 6
Закона о здравственој заштити. Докази се достављају у оригиналу или овереној фотокопији.
Пријаве се подносе у року од 15 дана, у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава на јавни
конкурс - не отварати”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
АПОТЕКА БУЈАНОВАЦ
17520 Бујановац, Карађорђа Петровића 246

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити именовано
лице које поред законом прописаних општих
услова, испуњава и следеће посебне услове:
високо образовање стечено на интегрисаним
академским студијама из области медицине,
стоматологије и фармације, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине, стоматологије или фармације, у складу са Правилником
о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника; на студијама другог степена (мастер
академске студије) из области права, економије и организационих наука по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама
Бесплатна публикација о запошљавању

из области медицине, стоматологије или фармације, у трајању од најмање пет година по
пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године и завршена
специјализација из одређених грана медицине, стоматологије или фармације, у складу са
Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и сарадника, на основним студијама из области права,
економије и организационих наука у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; најмање пет година радног искуства као: руководилац здравствене установе
или као руководилац организационе јединице
у здравственој установи; за здравствене раднике: стручни испит, лиценца, специјалистички
испит, за здравствене раднике и остала наведена образовања: акредитована едукација из
здравственог менаџмента.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са биографским подацима, потребно је да кандидат приложи и доказе о испуњавању услова, и то:
оверену фотокопију дипломе о завршеном
факултету, доказ о радном стажу у области
здравствене заштите, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену
фотокопију лиценце, доказ о здравственој едукацији из области здравственог менаџмента,
уколико је кандидат стекао знања из области
права, економије и организационих наука, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење да није правоснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци,
као и уверење да се против кандидата не води
неки други кривични поступак пред надлежним
судовима, лекарско уверење о способности за
рад за лица која нису у радном односу, доказ
да не постоји сукоб интереса из члана 130 став
6 Закона о здравственој заштити (писмена изјава), радно-професионалну биографију, са прилозима којима доказује своје стручне, организационе и друге квалитете. Директора именује
оснивач - СО Бујановац, на основу предлога
УО Апотеке Бујановац на мандатни период од
4 године. Пријаве се подносе УО Апотека Бујановац, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији “Послови” НСЗ. Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком
“Пријава на конкурс за директора”, на горенаведену адресу, лично или путем поште. Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата се
неће узети у разматрање. УО Апотеке Бујановац ће извршити избор кандидата најкасније у
року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса и доставити предлог оснивачу.
APOTEKA „ANICA PHARM“ BEOGRAD
11000 Београд, Драгослава Срејовића 74
тел. 060/3117-495

Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски техничар. Радни однос се заснива на
неодређено време, положен стручни испит,
пожељно радно искуство
Дипломирани фармацеут приправник

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани фармацеут, магистар фармације. Радни
однос се заснива на одређено време, у својству
приправника стажисте.
ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail:
ljiljanakrsticfilipovic@gmail.com, контакт телефон
060/3117-495.
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СВЕТИ САВА“
11000 Београд, Немањина 2

Доктор медицине специјалиста
радиологије

на одређено време до повратка
запосленог са неплаћеног одсуства (до
15.06.2019. године)

УСЛОВИ: ВСС, медицински факултет, стручни
испит, специјалистички испит из радиологије,
лиценца и најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктор медицине.
Сваки кандидат је дужан да уз пријаву на оглас
приложи и следећу документацију у фотокопији: диплому о завршеној траженој школи,
уверење о положеном траженом стручном
испиту, лиценцу издату од надлежног органа,
доказ о радном искуству и кратку биографију
са адресом и контакт телефоном. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у новинама „Послови“. Пријаве се
подносе поштом на адресу болнице: Београд,
Немањина 2. Пријаве поднете мимо означеног
рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.
ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983, 327-984
факс: 012/327-985
e-mail: pravna@opstabolnicapetrovac.rs

Медицинска сестра - техничар

на одређено време ради замене одсутног
запосленог

Опис послова: предвиђен систематизацијом
послова установе, за послове са завршеном
средњом медицинском школом, одговарајућег
смера.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња
медицинска школа, положен стручни испит.
Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој
школи са просечном оценом током школовања,
оверену копију уверења о положеном стручном
испиту, фотокопију радне књижице уколико
кандидат има радни стаж или потврду послодавца, извод из матичне књиге рођених, извод
из матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме, уверење о држављанству, копију личне карте. Лекарско уверење
којим се доказује здравствена способност без
ограничења за рад на радном месту за које је
расписан оглас, дужан је да достави кандидат
који буде примљен у радни однос. Комисија ће
разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће
се разговор ради прибављања додатних реле20.06.2018. | Број 782 - 783 |
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вантних података за доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Подацима
рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове Опште болнице Петровац на Млави. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“. Пријаве слати у затвореним ковертама, на адресу: Општа болница Петровац на
Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на Млави
или доставити лично у Правну службу Опште
болнице Петровац на Млави. Неблаговремене
пријаве и непотпуна документација неће бити
узети у разматрање при избору кандидата.
ОПШТА БОЛНИЦА “СВЕТИ ЛУКА”
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Медицинска сестра

за рад у ОЈ за ултразвучну и радиолошку
дијагностику, на одређено време ради
замене привремено одсутне запослене

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова,
кандидати су дужни да доставе: пријаву на
конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе
о завршеном IV степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, лиценцу или решење о упису у комору,
ако кандидат поседује радно искуство потребно
је доставити радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за подношење пријава на
конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас достављати у затвореним
ковертама, писарници Опште болнице „Свети
Лука” Смедерево или путем поште на адресу:
Општа болница „Свети Лука” Смедерево, Кнез
Михаилова 51, уз напомену “Пријава на оглас”,
са навођењем радног места за које се конкурише. Уколико кандидат има 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: 026/240725.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Виша медицинска сестра техничар у амбуланти

у Одсеку хируршке амбуланте, пријема и
отпуста, стома центра и дневне болнице
хирургије, у Служби за хирургију
Опште болнице Крушевац, на одређено
време ради замене привремено одсутне
запослене

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер виша
мед. сестра - техничар или хируршког смера,
висока медицинска школа струковних студија
или завршен медицински факултет, основне
струковне студије првог степена на студијском
програму струковна медицинска сестра техничар или хируршког смера - VI/1 степен; стручни
испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.
2. Виша медицинска сестра техничар на осталим болничким
одељењима

у Одсеку за интензивно лечење у
Служби за педијатрију Опште болнице
Крушевац, на одређено време ради
замене привремено одсутне запослене
до истека породиљског одсуства

УСЛОВИ: виша медицинска школа педијатријски
смер или смер виша мед. сестра - техничар,
висока медицинска школа струковних студија, струковна медицинска сестра или завршен медицински факултет, основне струковне
студије првог степена на студијском програму
струковна медицинска сестра - техничар, VI/1
степен, стручни испит, лиценца, најмање шест
месеци радног искуства у наведеном звању.
3. Медицинска сестра - техничар

у здравственим установама са
образованим организационим
јединицама које обављају психијатријску
делатност, које су организоване за
двадесетчетворочасовни пријем и
задржавање пацијената без пристанка у
Служби за психијатрију Опште болнице
Крушевац, на одређено време ради
замене привремено одсутног запосленог
на неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
4. Медицинска сестра - техничар у
трансфузиологији

за рад у Служби трансфузиологије при
Заједничким медицинским пословима
Опште болнице Крушевац, на одређено
време ради замене привремено одсутне
запослене на боловању

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
или лабораторијског смера, IV или V степен,
стручни испит, лиценца - завршен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију
крви; најмање шест месеци радног искуства у
наведеном звању.

Посао се не чека, посао се тражи
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ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе:
молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипло-

ме, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, фотокопију личне карте или
очитане податке са личне карте (уколико је
чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења
издати на девојачко презиме), oверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа. За
радно место бр. 4 поред наведеног: оверену
фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту за рад у служби за трансфузију
крви. 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 је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 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“ са називом и редним бројем радног
места за које се конкурише, а на адресу: Општа
болница Крушевац, Косовска 16, 37000 Крушевац.
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“
11000 Београд, Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655

Оглас објављен у публикацији „Послови“
23.05.2018. године поништава се за радно место: лабораторијски техничар, уз
пробни рад.
ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

11000 Београд, Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655

Доктор специјалиста педијатрије
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 са 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, спроводи здравствену заштиту из области менталног
здравља. 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 пацијен-
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та, фактурише здравствене услуге које пружа,
сви лекарски прегледи из области педијатрије,
систематски лекарски прегледи, лекарски прегледи у саветовалишту, лекарски преглед пре
имунизације, лекарски преглед за превремени
полазак детета у школу, категоризација деце
ометене у психофизичком развоју, лекарски
преглед новорођенчета у стану, саветовање са
родитељима, едукација средњег, вишег и високог кадра у оквиру програма стручног усавршавања, учествује у реализацији програма
здравствено-васпитног рада, врши здравствено-васпитни и хигијенско-епидемиолошки надзор над установама за дневни боравак деце,
стручно води здравствене раднике током стажа
и приправничког стажа и одговоран је за њихову практичну едукацију, ради у комисијама и на
посебним програмима према плану у складу са
позитивним прописима, вођење електронског
здравственог картона, вакциналног картона,
обавља преглед пред упућивање у установу за
колективни боравак, спровођење здравствено-васпитног плана, саветовање са родитељима, одговара за заштиту на раду за себе и за
свој тим, обавља и друге послове из домена
своје струке по налогу непосредног руководиоца, за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет,
положен стручни испит, специјализација из
педијатрије, VII/2 степен стручне спреме,
лиценца или решење о упису у комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS
Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију уверења о
положеном сперцијалистичком испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису
у комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају
кандидатима. Рок за 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 бр. 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.
Виши зубни техничар
пробни рад

Опис послова: у оквиру стручних послова по
налогу зубног лекара специјалисте са одељења
стоматолошке протетике и ортодонције и одговорног техничара зубног техничког лабораторијума одређује најкомпликованије случајеве
у складу са својом стручном оспособљеношћу
и искуством, израђује све врсте зубно-техничких помагала према стручној методологији и
технологији посла за ове врсте зубно-техничких помагала, прима отиске од лекара и према
радном налогу врши израду фиксних и покретних протетских надокнада, израђује све врсте
ортодонтских апарата, врши потребну репаратуру протетских надокнада и ортодонтских апарата, запослени на овим пословима посебно је
одговоран за рационално коришћење потрошног материјала према нормативима и стандардима и за савесно и одговорно руковање племенитим металима, обавезан је да примењује
Бесплатна публикација о запошљавању

све хигијенско-техничке и заштитне мере и
да има одговоран однос према средствима за
рад и према погонској енергији (плин, струја и
сл.), која представља посебан извор опасности,
дужан је да правилно поступа са повереним
средствима и материјалима у складу са прописаним упутствима и мерама, обавља све остале
послове из домена своје струке, ради остале
послове из своје струке по налогу непосредног
руководиоца, одговоран је за заштиту на раду
у својој служби, за свој рад одговоран је одговорном зубном техничару, непосредном руководиоцу и начелнику службе.

шеној школи, фотокопију уверења 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 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 бр.
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.

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, смер зубни техничар-протетичар, положен стручни испит, VI степен стручне спреме, лиценца или решење о упису у комору,
познавање рада на рачунару (основни пакет
MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о
завршеној школи, фотокопију уверења 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 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 бр.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.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН

Педијатријска сестра
пробни рад

Опис послова: бави се здравствено-васпитним
радом из домена своје области, припрема и
учествује у обављању систематских прегледа, обрада рана, фиксациони завој, скидање
конаца и копчи, фракционарно давање серума и других лекова, обрада опекотина, давање
интравенских ињекција, давање ИМ и СЦ
ињекција у служби и стану болесника, давање
вакцине и превијање у служби и у стану болесника, узимање бриса из носа и грла, одговорна
је за правилно вођење медицинске документације, евиденција корисника, дневне рекапитулације медицинског рада, месечни преглед
медицинског рада, пријава заразних обољења,
пријава хроничних обољења, врши требовање
и набавку ампулираних лекова и инструмената.
Контролише рок трајања лекова и санитетског
материјала и контролише хладни ланац лекова. Обавља дезинфекцију радног простора у
интервенцијама, превијалишту и ординацији,
припрема материјале и инструменте за рад,
вођење електронских картона, фактурисање
услуга и утрошак материјала, ради и остале послове из области своје струке по налогу одговорне сестре, за свој рад одговорна је
одговорној медицинској сестри, непосредном
руковдиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, педијатријског или општег смера, положен стручни испит, IV степен стручне спреме,
лиценца или решење о упису у комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS
Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завр-

35250 Параћин, Мајора Марка 12
тел. 035/8155-101

Медицински техничар општег смера
на одређено време до 12 месеци, због
повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера (IV степен стручне спреме), положен
стручни испит.
Медицински техничар општег смера
на одређено време до повратка
запосленог са неплаћеног одсуства до 6
месеци

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег
смера (IV степен стручне спреме), положен
стручни испит.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на оглас
са кратком биографијом са тачно наведеним
радним местом за које кандидат конкурише;
извод из матичне књиге рођених и извод из
матичне књиге венчаних (ако је извршена промена презимена); диплому о завршеној школи наведеној у условима за заснивање радног
односа и сва четири сведочанства; потврду о
положеном стручном испиту; фотокопију радне књижице; извод са евиденције Националне
службе за запошљавање; лиценцу или решење
о упису у Комору. Приложити фотокопије тражених докумената. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и
документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Опште
болнице Параћин или послати на адресу:
Општа болница Параћин, 35250 Параћин, Мајора Марка 12, у затвореној коверти са назнаком
„Пријава на оглас”. Кандидат прилаже лекарско
уверење као доказ о здравственој способности
за рад приликом заснивања радног односа.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији НСЗ „Послови“.
Оглас је објављен и на веб-сајту Министарства здравља. Неблаговремене пријаве, као и
пријаве са непотпуном или неодговарајућом
документацијом, неће бити разматране. За све
информације можете се обратити на телефон:
035/8155-101. По завршеном конкурсу предата
документа се неће враћати кандидатима.

Национална служба
за запошљавање
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ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ
ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Лабораторијски техничар

у Одељењу за давалаштво крви Службе
за прикупљање крви, тестирање,
производњу продуката од крви и
дијагностичких средстава
2 извршиоца

Опис послова: врши припрему радног простора, прибора и материјала потребног за рад
у Заводу и на терену, води рачуна о исправности опреме и апарата за рад (дневно, недељно, месечно одржавање), а према упутствима
произвођача, учествује у вођењу прописане
документације, учествује у изради периодичних извештаја, учествује у изради документације ИМС-а, примени исте и предлаже промене
уколико постоји потреба за изменом процеса рада, води рачуна о правилном руковању
медицинским отпадом и заштити и очувању
животне средине, врши пријем добровољних
давалаца (ДДК), регистрацију и унос података
у информациони систем у заводу и на терену,
помаже ДДК у попуњавању упитника у Заводу и на терену, врши тест контроле хемоглобина ДДК у Заводу и на терену,одређује АБО
крвногрупну припадност ДДК оријентационом
методом на плочици у Заводу и на терену,врши венепункцију даваоца крви, узима узорке
крви за имуносеролошка тестирања у Заводу и
на терену, брине о ДДК за време и непосредно након давања крви у Заводу и на терену,
учествује у збрињавању нежељених реакција
код ДДК у Заводу и на терену, доставља узорке
узете крви од ДДК лабораторији за тестирање
уз спроводну листу,доставља узете јединице
крви лабораторији за производњу продуката
од крви, уз спроводну листу, обавља и друге
послове из делокруга рада техничара IV степена трансфузијског смера сходно потребама
Завода, за свој рад одговара главном техничару Одељења, главном техничару Службе, шефу
Одељења, начелнику Службе, главном техничару завода и директору Завода.
УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит,
лиценца, најмање шест месеци радног искуства
у том звању. Кандидати су дужни да уз пријаву
на оглас доставе следећа документа: оригинал
или оверену фотокопију дипломе/уверења о
завршеној медицинској школи лабораторијског
или општег смера, оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце, фотокопију извода
из матичне књиге рођених, фотокопију личне
карте, кратку биографију (CV), доказ о радном
искуству у виду уверења/потврде послодавца,
фотокопију радне књижице и сл.
Доктор медицине

у Одељењу за давалаштво крви Службе
за прикупљање крви, тестирање,
производњу продуката од крви и
дијагностичких средстава

Опис послова: обавља здравствене прегледе добровољних давалаца крви у Заводу и
на терену, збрињава нежељене реакције код
давалаца крви, организује и руководи радом
мобилне екипе на терену, стара се о стручном
и савесном раду екипе, учествује у реализацији
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програма прикупљања крви, води прописани
здравствену документацију и евиденцију, учествује у изради документације ИМС-а, сарађује
са организаторима акција прикупљања крви и
медијима на терену, врши мотивацију добровољних давалаца за донорске аферезне процедуре, обавља и друге послове из делокруга
рада Одељења за авалаштво крви, за свој рад
одговара, шефу Одељења, начелнику Службе
и директору Завода.
УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање пет година, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине. Кандидати су дужни да уз
пријаву на оглас доставе следећа документа:
оригинал или оверену фотокопију дипломе о
завршеном медицинском факултету, оригинал
или оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, фотокопију лиценце, фотокопију извода из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте, кратку биографију (CV),
доказ о радном искуству у виду уверења/потврде послодавца, фотокопије радне књижице.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања јавног огласа у публикацији „Послови“. Оглас ће бити објављен и на
веб-сајту Министарства здравља Републике
Србије и веб-сајту Завода за трансфузију крви
Војводине. Пријаве се подносе путем поште на
адресу: Завод за трансфузију крви Војводине,
Хајдук Вељкова 9а, 21000 Нови Сад, са назнаком „За оглас“ или непосредно управи Завода
за трансфузију крви Војводине сваког радног
дана од 8 до 13 часова. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати.
ОПШТА БОЛНИЦА ПЕТРОВАЦ НА
МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983, 327-984
факс: 012/327-985
e-mail: pravna@opstabolnicapetrovac.rs

Доктор медицине

на одређено време до повратка раднице
са боловања и породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним
академским студијама медицине, по пропису
који уређује високо образовање почев од 10
септембра 2005 године, на основним студијама
медицине у трајању од најмање пет година, по
пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године - стручни испит,
лиценца.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током
школовања, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж
или потврду послодавца о радном стажу, извод
из матичне књиге рођених, извод из матичне
књиге венчаних уколико је дошло до промене
презимена, уверење о држављанству, копију

личне карте. Напомена: лекарско уверење
којим се доказује здравствена способност без
ограничења за рад на радном месту за које је
расписан оглас, дужни су да доставе кандидати
који буду примљени у радни однос. Комисија
ће разматрати све доспеле, благовремене и
потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће
се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о изборукандидата. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци
се не могу користити у друге сврхе. Подацима
рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове Опште болнице Петровац на Млави. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Пријаве слати у затвореним ковертама, на адресу: Општа болница Петровац на
Млави, 12300 Петровац на Млави, Моравска 2
или доставити лично у правну службу Опште
болнице Петровац на Млави. Неблаговремене
пријаве и непотпуна документација неће бити
узета у разматрање при избору кандидата.
ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА”

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време, за рад у ОЈ
специјалистичко-консултативни
прегледи, ради замене привремено
одсутне запослене, до повратка са
боловања на рад

УСЛОВИ: рад у сменама. Положен стручни
испит, средња стручна спрема - општи смер.
Као доказ о испуњености услова, кандидати
су дужни да доставе: пријаву на конкурс са
кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном
IV степену стручне спреме, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, лиценцу или решење о упису у комору, ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике од претходног послодавца.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, писарници
Опште болнице „Свети Лука” Смедерево или
путем поште на адресу: Општа болница „Свети
Лука” Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз напомену „Пријава на оглас“, са навођењем радног
места за које се конкурише. Уколико кандидат
има мејл адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о резултату конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
бити разматране. За ближе информације можете се обратити на телефон 026/240-725.
Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Доктор медицине

на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене, до њеног
повратка на рад, на пословима доктора
медицине - изабрани лекар у амбуланти
В. Шиљеговац, Службе опште медицине

Доктор медицине

радни однос. Уколико изабрани кандидат не
достави наведена документа у остављеном
року, са њим се неће закључити уговор о раду.
Пријавe на оглас могу се поднети у року од 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на горенаведену адресу.
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН” У КОВИНУ

на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене, до њеног
повратка на рад, на пословима доктора
медицине, изабрани лекар у Оделењу
за здравствену заштиту деце школског
узраста, Службе за здравствену заштиту
деце и школске деце

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

Доктор медицине

на одређено време, најдуже до 6 месеца,
због повећаног обима посла

на одређено време до 3 месеца, због
повећаног обима посла, на пословима
доктора медицине изабрани лекар у
Служби опште медицине

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен медицински
факултет - VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за
рад или решења о упису у комору.
Медицинскa сестрa - техничар

на одређено време до 3 месеца, због
повећаног обима посла, за рад на
пословима тимске сестре у Служби
опште медицине
2 извршиоца

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

на одређено време до 3 месеца, због
повећаног обима посла, за рад на
пословима лабораторијског техничара у
Одељењу лабораторијске дијагностике
извршиoцa

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају
и посебне услове: завршенa средња медицинска школа смер лабораторијски техничар - IV
степен стручне спреме, положен стручни испит
и поседовање лиценце за рад или решења о
упису у комору.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву на
оглас; кратку биографију са адресом и контакт
телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену
фотокопију лиценце за рад или решења о упису у комору; изјаву да су здравствено способни
за послове за које подносе пријаву; фотокопију
извода из матичне књиге рођених. Кандидати
могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних података који могу бити важни за
одлуку о пријему. Изабрани кандидати, пре
заснивања радног односа, дужни су да доставе лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива
Бесплатна публикација о запошљавању

Домар мајстор одржавања водоинсталатер

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, стручна
оспособљеност за водоинсталатера, без обзира
на радно искуство. Кандидати су у обавези да
доставе пријаву са кратком биографијом, фотокопију дипломе о завршеном III степену образовања и фотокопију сертификата о стручној
оспособљености за водоинсталатера. 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.
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 14
тел. 012/222-690

Дипломирани фармацеут

на одређено време од 24 месеца, због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет,
VII/1 степен стучне спреме; положен стручни
испит; минимум 5 година радног искуства на
пословима из области санитарне хемије - анализе воде за пиће; познавање рада на рачунару; возачка дозвола за Б категорију. Као доказе
о испуњености ових услова кандидати подносе
неоверене фотокопије следећих докумената:
пријаву на оглас са биографијом, бројем телефона, адресом и имејл адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеном фармацеутском
факултету VII/1 степен стручне спреме; оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; оверену фотокопију радне књижице и
оверена изјава послодавца о раду на пословима из области санитарне хемије - анализе воде
за пиће; фотокопију возачке дозволе. Пријаве
кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити
разматране. Документација неће бити враћена подносиоцима пријава за оглас. Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Пријаве
које пристигну по истеку овог рока сматраће
се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон: 012/222-690. Пријаве
на оглас доставити на адресу: Завод за јавно
здравље Пожаревац, 12000 Пожаревац, Јована
Шербановића 14, са назнаком „За оглас“ или

директно у Одсек за правно економско-финансијске послове, сваког радног дана од 07.00 до
14.30 часова.
Перач лабораторијског посуђа

на одређено време од 24 месеца, због
повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршена основна школа, I степен
стучне спреме. Као доказе о испуњености ових
услова кандидати подносе неоверене фотокопије следећих докумената: пријаву на оглас
са биографијом, бројем телефона, адресом и
имејл-адресом; оверену фотокопију дипломе
о завршеном основном образовању I степен
стручне спреме. Пријаве кандидата које не
садрже тражену документацију сматраће се
непотпуним и неће бити разматране. Документација неће бити враћена подносиоцима пријава за оглас. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог
рока сматраће се неблаговременим и неће бити
разматране. Контакт телефон: 012/222-690.
Пријаве на оглас доставити на адресу: Завод за
јавно здравље Пожаревац, 12000 Пожаревац,
Јована Шербановића 14, са назнаком „За оглас“
или директно у Одсек за правно економско-финансијске послове, сваког радног дана од 07.00
до 14.30 часова.
УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„ЈЕЛА ДОМ“ БЕОГРАД

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

Медицинска сестра

на одређено време, уз могућност
продужења уговора

УСЛОВИ: медицинска сестра, без обзира на
радно искуство, положен стручни испит.
Болничар - неговатељица

на одређено време, уз могућност
продужења уговора

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, без
обзира на радно искуство. Обезбеђен смештај.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне. Кандидати могу да се јаве послодавцу путем телефона. Лице за контакт: Милица Биоленчек.
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“

Београд, Антифашистичке борбе 21 г
тел. 011/2607-133
e-mail: apoteka.lora@gmail.com

Фармацеутски техничар

место рада: Гуча, општина Лучани, на
одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: стручни испит/лиценца, знање
енглеског - виши ниво, рад на рачунару, потребно је радно искуство од минимум 12 месеци.
Рад у сменама, пробни рад. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати се могу јавити
послодавцу на горенаведени телефон особи за
контакт или могу да доставе радне биографије
путем имејла. Особа за контакт: Татјана Анђелић Јовановић.
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ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПОТЕКА
„КРСМАНОВИЋ“
Горњи Милановац, Синђелићева 4
тел. 032/717-403
e-mail: apot.krsman@yahoo.com

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, магистар
фармације, стручни испит, без обзира на радно
искуство. Рад у сменама. Рок трајања конкурса:
до попуне. Кандидати се могу јавити послодавцу на горенаведени телефон (особа за контакт
Мила Крсмановић) или могу да доставе радне
биографије путем мејла.

Индустрија и грађевинарство
CJR RENEWABLES LIMITED DOO
11070 Нови Београд
Владимира Поповића 38-40

Лиценцирани техничар за сигурност
на раду
радно место је у Ковачици, Панчево, на
период од 6 месеци

Опис посла: одговорност за спровођење и
контролу безбедности и заштите на раду у
компанији, као и пријављивање нерегуларности дирекцији за безбедност; обезбедити
усклађеност са сигурносним системом управљања; контрола архиве докумената система
за управљање безбедношћу; креирати дневне
извештаје о сигурности, креирати и контролисати листу производа и документацију за компанију и запослене; обезбедити контролу свих
докумената система управљања; управљање
протоком информација из области сигурности;
управљање неусаглашеностима, корективним
и превентивним акцијама у оквиру система безбедносног управљања; подржати имплементацију мера сигурности на градилишту.
УСЛОВИ: средње или високо образовање уз
лиценцу из области заштите и здравља на
раду; да кандидат има најмање 1 годину радног
искуства у раду на сличним позицијама; одлично познавање енглеског језика; знање рада на
рачунару - MS Office; возачка дозвола Б категорије; познавање неопходних мера заштите
на грађевинском терену; поседовање лиценце из области безбедности и заштите на раду.
Спремност на путовања унутар и ван земље.
CV искључиво на енглеском језику послати на
имејл: marina.lovric@cjr-renewables.com. Оглас
истиче 11.07.2018. године.
„GRANEXPORT“ DOO PANČEVO
26000 Панчево, Лука Дунав 5
тел. 064/871-34-36
e-mail: angela.srbu@agroglobe.rs

Бравар

на одређено време

УСЛОВИ: III степен, бравар, 3 године радног
искуства; возачка дозвола Б категорије; основна информатичка обука (Windows, Word, Excel,
Explorer, Outlook), обезбеђен превоз. Лице за
контакт: Ангела Србу. Јављање кандидата на
телефон 064/871-34-36.
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МКЛ ИНЖЕЊЕРИНГ

„АНТИКОР“ ДОО

18000 Ниш, Книнска 13
тел. 018/201-272

Београд, Пожешка 7
e-mail: melanijav.antikor@gmail.com
тел. 011/614-9288, 063/437-391

Помоћни радник

на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било
ком занимању; рад са електричним алатима.
Рок за пријаву: 30 дана.
“YUKK-ZIPPLAST” DOO

Место рада: Београд, Нови Сад, Панчево,
Нова Варош. Запошљавање у Републици
Србији, након тога могуће упућивање
запослених на привремени рад у Хрватску.
Хидроизолатери

на одређено време
5 извршилаца

31210 Пожега, Годовички пут бб
тел. 031/3816-179, 064/1648416
e-mail: posao@zipplast.co.rs

Металофарбар

Инжењер припреме и одржавања
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: дипломирани инжењер машинства
или дипломирани инжењер машинства мастер;
мастер и четворогодишње студије могу бити
предност, искуство на наведеним пословима је
предност, као и знање енглеског језика, потребно је добро знање рада на рачунару и активан
рад на програмима за цртање и моделирање,
возачка дозвола Б категорије- активан возач.
Послови: техничко-технолошка припрема производње, планско-превентивно одржавање
опреме и објекта, текуће одржавање опреме,
учествује у релизацији система за управљање
квалитетом производа.
Мајстор у производњи спиралног
ланца и на подешавању и
одржавању опреме
пробни рад 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме струке/ занимања: машинске и металске
струке: металостругар, металобрусач, металоглодач, механичар, машинбравар, машински
техничар, металуршке струке: галванизер, техничар галванизације, металуршки техничар;
електро струке: електромеханичар, електротехничар; техничар за компјутерско конструисање; са или без радног искуства. Послови: Рад
на машинама за израду сировог патент ланца,
прати стање исправности опреме, ради на руковању, одржавању, подешавању и побољшавању опреме предлаже техничка унапређења
на опреми, одговоран је за исправност опреме и машина, води евиденцију о документацији система квалитета за свој делокруг рада,
прати стање репроматеријала, прати квалитет
извођења операције, квалитет полупроизвода.
ОСТАЛО: Пријаве, CV и диплому - доказ о
стручној спреми доставити електронским
путем, закључно са 26.06.2018. године, e-mail:
posao@zipplast.co.rs.

на одређено време
5 извршилаца

Помоћни грађевински радници
на одређено време
5 извршилаца

Заваривач

на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, са
или без искуства на наведеним пословима.
Теренски рад, рад у сменама, радно место са
повећаним ризиком (рад на висини), обезбеђен
смештај, обезбеђена исхрана. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу
своје радне биографије да доставе мејлом или
да контактирају послодавца путем телефона.
Лице за контакт: Меланија Вукмиров.
ВОЈНОГРАЂЕВИНСКА УСТАНОВА
„БЕОГРАД“
Београд - Чукарица, Ратка Ресановића 1
тел. 011/2363-085, 011/2051-780
е-mail: vgu.beograd@gmail.com

Рад на објектима и градилиштима на
територији Републике Србије
рад ван радног односа - привремени и
повремени послови у трајању од 4 месеца
Електромонтер
5 извршилаца

УСЛОВИ: електромонтер, III, V степен стручне
спреме; радно искуство 2 године.
Грађевински техничар
5 извршилаца

УСЛОВИ: грађевински техничар, IV степен
стручне спреме; радно искуство 2 године.
Тесар

10 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно
искуство 2 године.

„МИН СЕКУЛИЋ“ ДОО
Заглавак 10А, Бајина Башта
тел. 069/5527-619
e-mail: sekuliczeljko77@gmail.com
Контакт особа: Биљана Секулић

Керамичар

10 извршилаца

на привремено-повременим пословима

Радник у хладњачи

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно
искуство 2 године.

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме.
Конкурс је отворен до попуне.

Електрозаваривач
10 извршилаца
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Индустрија и грађевинарство

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно
искуство 2 године.

да се јаве на горенаведене телефоне, лице за
контакт Оливера Павловић.

Зидар

„TREND-TEX“
ДОО ПРИЈЕПОЉЕ

10 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно
искуство 2 године.

Пријепоље, Трг Димитрија Туцовића 7
тел. 033/340-110, 063/42-80-47
е-mail: suanita.c@trend-tex.com

Лимар

Пројект менаџер

5 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно
искуство 2 године.
Армирач

5 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно
искуство 2 године.
ОСТАЛО: теренски рад, радно место са повећаним ризиком, обезбеђен смештај, обезбеђена
исхрана, обезбеђен превоз. Напомена: услов за
рад је позитивна процена безбедносних услова
за рад кандидата, коју врше надлежни органи
спровођењем поступка безбедносне провере
уз сагласност лица. Рок трајања конкурса: до
попуне. Кандидати могу да се јаве на горенаведене телефоне особи за контакт (Тијана Апостоловић) или путем имејл адресе доставити
радну биографију.
„ЛУКАЗ ГРАДЊА“ ДОО
Београд - Врачар, Подгоричка 5/1
тел. 060/444-6095, 011/244-98-96
е-mail: lukazgradnjadoo@gmail.com

Шеф градилишта

на одређено време од 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: грађевински инжењер - VI степен
стручне спреме, радно искуство 12 месеци на
наведеним пословима. Обезбеђен смештај,
рад ван просторија послодавца, радно место
са повећаним ризиком, пробни рад (1 месец).
Лекарско уверење о здравственој способности.
Рок трајања конкурса: до 29.07.2018. године.
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на
горенаведени број телефона или да послодавцу доставе радну биографију поштом или
мејлом послодавца.
„ФИНАГРО“ ДОО РАШКА
Рашка, Старовласовска бб
тел. 036/732-511, 732-510
е-mail: finagrodoo@mts.rs

Прехрамбени технолог
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

Опис посла: вођа производње у пекари и млекари.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани инжењер прехрамбене технологије (без
обзира на смер); неопходно je радно искуство
у прехрамбеној индустрији (пекара, млекара)
минимум 2 године. Обезбеђен смештај, обезбеђен превоз од смештаја до посла, рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати
могу своје пријаве да доставе путем мејла или
Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време 3 месеца (могућност
запослења на неодређено време)
2 извршиоца

Опис посла: прима наруџбенице (радне налоге) од купаца; директно комуницира са купцима/добављачима; врши разјашњавање/
усаглашавање захтева купца по радним налозима; евидентира радне налоге и врши обраду
стања радних налога; проверава и усаглашава
комплетност радних налога са магационерима;
шаље извештај о комплетности радних налога
купцу; прави планове производње по радним
јединицама и кооперантима; ради и доставља
техничко/технолошку документацију за процес производње; прати производњу и води
рачуна о реализацији плана; води евиденцију
свих неусаглашености добијених од стране
купаца (рекламације, примедбе, сугестије);
прави извештај о неусаглашености тканине,
репроматеријала и слично, шаље рекламације
добављачима и учествује у решавању рекламација од стране купаца; врши набавку канцеларијског и другог потрошног материјала;
евидентира и плаћа доспеле рачуне/обавезе;
обрачунава исплате зарада, накнада и осталих
личних примања; прави статистичке извештаје;
води рачуна о безбедности и здрављу на раду
при обављању послова; води рачуна о заштити животне средине; примењује и води рачуна о примени докумената, QМС, система управљања квалитетом; обавља и друге послове по
налогу и упутствима непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: VII, VI степен стручне спреме; област
економије и менаџмента и факултет организационих наука; радно искуство: небитно; рад
на рачунару - виши ниво - МS Office пакет,
Интернет; немачки језик - виши ниво. Обезбеђен смештај и превоз од смештаја до посла.
Трајање конкурса: до попуне. Пријаве слати
имејлом, за евентуалне додатне информације
јавити се на телефон послодавца, лице за контакт: Суанита Челебић.
AMD-MONTAGE ДОО
Стара Пазова, Ћирила и Методија 15
тел. 063/72-89-307
е-mail: n.jankelic@amd-montage.com

Заваривач (TIG)

место рада Немачка, на одређено време
12 месеци
50 извршилаца

Опис посла: варење свих врста метала поступцима TIG.
УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у траженом занимању минимум 36 месеци; пожељна возачка дозвола Б категорије
(није услов); пожељно знање немачког језика
- почетни ниво (није услов); пожељно поседовање атеста (није услов).

Цевар - изометричар

место рада Немачка, на одређено време
12 месеци
20 извршалаца

Опис посла: монтажа цеви, склапање цевовода, монтажа котлова.
УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у траженом занимању, минимум 36 месеци; пожељна возачка дозвола Б категорије
(није услов); пожељно знање немачког језика
- почетни ниво (није услов); познавање изометрије (скице, нацрти)
ОСТАЛО: обезбеђен превоз до Немачке, као и
повратак након завршеног пројекта; обезбеђен
смештај и превоз од смештаја до посла; обезбеђени потребни здравствени прегледи за рад
у Немачкој; пуно радно време - 40 сати недељно. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати
могу своје пријаве да доставе путем поште,
мејлом или да се јаве на телефон послодавца.
Лице за контакт: Нина Јанкелић.
AMD-MONTAGE DOO
Стара Пазова, Ћирила и Методија 15
е-mail: info.gradjevinari@amd-montage.com

Грађевински инжењер статичар

место рада Немачка, на одређено време
12 месеци
2 извршиоца

Опис посла: вођење градилишта у Немачкој,
организација градње, организација градилишта, брига о терминима извођења; самостална израда статичких прорачуна.
УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен стручне спреме; радно искуство у траженом занимању, минимум 60 месеци; обавезно знање рада на рачунару - МS Office пакет,
Интернет, AutoCAD; обавезна возачка дозвола
Б категорије; обавезно знање немачког језика
- виши ниво.
ОСТАЛО: обезбеђен превоз до Немачке, као и
повратак након завршеног пројекта; обезбеђен
смештај и превоз од смештаја до посла; обезбеђени потребни здравствени прегледи за рад
у Немачкој; пуно радно време - 40 сати недељно. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати
могу своје пријаве да доставе путем имејла,
лице за контакт: Нина Јанкелић.
АД ЛИВНИЦА „ЉИГ“
Београд, Краља Милана 4/4-5
тел. 011/3612-446
е-mail: livnicaljig@gmail.com

Помоћни радник

на одређено време, место рада: Љиг
4 извршиоца

УСЛОВИ: брусач - I и II степен стручне спреме,
радно искуство: небитно, услови рада: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен
превоз. За извршиоце који не поседују потребна знања послодавац ће организовати бесплатну обуку. Заинтересовани кандидати могу да се
обрате послодавцу на наведени број телефона,
мејлом адресу или лично (понети радну биографију). Трајање конкурса: до попуне.
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Резач

на одређено време, место рада: Љиг
3 извршиоца

УСЛОВИ: заваривач - резач гасом, III степен
стручне спреме; радно искуство: небитно.
Обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз. На наведену позицију могу конкурисати и кандидати са II и III степеном стручне спреме, са завршеном обуком за резаче, без
обзира на образовни профил. За извршиоце
који не поседују наведена знања, послодавац
ће организовати бесплатну обуку. Заинтересовани кандидати могу да се обрате послодавцу
на наведени број телефона, мејлом или лично
(понети радну биографију). Трајање конкурса:
до попуне.
Топилац

на одређено време, место рада: Љиг

УСЛОВИ: топионичар, IV и V степен стручне
спреме; радно искуство: небитно. Обезбеђен
смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз. Заинтересовани кандидати могу да се
обрате послодавцу на наведени број телефона,
мејлом или лично (понети радну биографију).
Трајање конкурса: до попуне.
Електрозаваривач

на одређено време, место рада: Љиг
3 извршиоца

УСЛОВИ: електрозаваривач, III степен стручне
спреме; радно искуство: небитно. Обезбеђен
смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз. На наведену позицију могу конкурисати и
кандидати II и III степена стручне спреме, са
завршеном обуком за електрозаваривача, без
обзира на образовни профил. За извршиоце
који не поседују наведена знања, послодавац
ће организовати бесплатну обуку. Трајање конкурса: до попуне.

но искуство у траженом занимању - минимум 6
месеци; овлашћење за машинисту на техничком пловном објекту.

Саобраћај и везе
“ITALEXPORT” DOO

21000 Нови Сад
Пут Новосадског партизанског одреда 1а
тел. 063/158-1930

Возач шлепера

на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме;
радно искуство од 12 месеци; возачка дозвола
Ц категорије и возачка дозвола Е категорије.
Теренски рад; рад ван просторија послодавца;
пробни рад 1 месец. Јављање кандидата на
горенаведени телефон од 08.00 до 16.00 часова. Рок за пријаву до 10.07.2018.
SWISSLION

Возач Ц категорије
за рад у Новом Саду

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен
стручне спреме, на одређено време, возачка
дозвола Ц категорије. Јављање кандидата на
горенаведени телефон од 08 до 16 часова. Рок
за пријаву до 10.07.2018.
„МАКШПЕД“ ДОО

Диспечер у саобраћају
на одређено време

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме у
било ком занимању и најмање 6 месеци радног
искуства. Кандидати могу да се јаве на телефоне послодавца. Конкурс траје до 28.06.2018.
године.

Возач теретног возила
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум 12 месеци радног искуства у
међународном саобраћају; поседовање возачке дозволе Е категорије. Рок трајања конкурса:
до попуне. Кандидати могу да се јаве послодавцу путем телефона, особа за контакт: Владета
Радосављевић или доставити радне биографије путем имејла.
„РАПИД” ДОО
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УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство у траженом занимању - минимум 6
месеци; положен испит за морнара.
Руковалац техничког пловног
објекта

место рада: Београд, пробни рад 1 месец

Опис посла: самостално управљање техничким
пловним објектом.

Заповедник брода унутрашње
пловидбе врсте А

место рада: Београд, пробни рад 1 месец

Опис посла: управљање техничким пловним
објектом, заповедање, одржавање реда и безбедности на броду.
УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно
искуство у траженом занимању; овлашћење за
заповедника брода врсте А.

11000 Београд, Кнежепољска 1
тел. 060/399-0971, 060/399-0973
e-mail: maksped@gmail.com

МГВ ДОО НИШ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС

Опис посла: послови морнара на броду.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство у траженом занимању; овлашћење
о оспособљености - руковалац техничког пловног објекта.

Београд - Савски венац, Васка Попе 4
тел. 062/8005-522

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

Пословни центри НСЗ

Морнар

место рада: Београд, пробни рад 1 месец

Рума, Веска Дугошевића 90
тел. 022/430-510, 063/318-470
(понедељак - субота 7-15 часова)
e-mail: rapidruma@yahoo.com

Машиниста на броду

место рада: Београд, пробни рад 1 месец

Опис посла: одржавање мотора на броду.
УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно рад-

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена
исхрана, обезбеђен превоз. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве
да пошаљу имејлом или да се јаве на контакт
телефон послодавца, лице за контакт: Милош
Сучевић, Горан Ушљебрка.

Култура и информисање
АКАДЕМСКО ДРУШТВО ЗА
НЕГОВАЊЕ МУЗИКЕ “ГУСЛЕ”

23300 Кикинда, Др Зорана Ђинђића 2
тел. 0230/400-560 и 402-560
e-mail: guslekikinda@gmail.com

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 3 године
радног искуства у руковођењу и раду културно-уметничког друштва или музичке институције; да је афирмисани културни радник; да
поседује организационе способности. Кандидат треба да испуњава и опште услове прописане Законом, односно, да има општу здравствену способност, да се против њега не води
кривични поступак, да није осуђиван за кривично дело и да је држављанин РС. Пријаве на
конкурс са потребном документацијом слати на
горенаведену адресу, са назнаком “За конкурсну комисију”.

Национална служба
за запошљавање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 139
У радни однос у установи може да
буде примљено лице, под условима
прописаним законом и то 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 родоскврнуће, 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;
4) има држављанство Републике
Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова из става
1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ из става
1 тачка 2) овог члана прибавља се пре
закључења уговора о раду.
Б Е О Г РА Д
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ „ЂУРО
САЛАЈ“
11000 Београд, Немањина 28
тел. 011/2659-290

Наставник математике

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка запосленог
са функције помоћника директора

УСЛОВИ: Кандидат може да буде примљен
под условима: 1) да има одговарајуће високо образовање, стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије ) или б) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима; 3) да није осуђиван правносБесплатна публикација о запошљавању

нажном 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 родоскврнуће, 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 да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да
има држављанство Републике Србије; 5) да зна
српски језик – образовно-васпитни рад се остварује на српском језику.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова под
1) и 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс
и подносе се у виду оверених фотокопија,
а доказ под 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије, а документацију са доказима о испуњености услова конкурса, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи
најкасније у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати који буду изабрани
у ужи избор, у року од осам дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Решење о избору кандидата донеће
конкурсна комисија, у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима.
Пријавни формулар и потребну документацију
послати на адресу школе: Школа за основно
образовање одраслих „Ђуро Салај“, Немањина 28, Београд. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе, телефон
011/2659-290.
ОСНОВНА ШКОЛА
,,ДУШАН ДУГАЛИЋ”

11000 Београд, Ђердапска 19
тел. 011/2836-769

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће
високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и
27/2018-др. закон, даље: Закон) за наставника
те врсте школе и подручја рада, педагога или
психолога, односно лице које је стекло одговарајуће високо образовање, и то: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропи-

сима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача
и стручног сарадника; обука и положен испит
за директора установе (изабрани директор који
нема положен испит за директора, дужан је да
га положи у року од две године од дана ступања
на дужност); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да има држављанство Републике Србије;
знање српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; да није осуђиван
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 родоскврнуће, 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; најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања.
Комисија за избор директора цениће и доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника), ако га поседује, као и доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно обављао дужност директора установе.
Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може
бити изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горенаведених услова, има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 истог закона,
то јест високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од три године,
или више образовање за наставника те врсте
школе, дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање десет година
рада на пословима васпитања и образовања у
установи, после стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да поднесе: доказ о држављанству (уверење
о држављанству или оверену фотокопију не
старију од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених или оверену фотокопију не старију од
6 месеци; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, не старију од 6 месеци; доказ
о знању српског језика (уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику);
оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту за
наставника, педагога или психолога, не старију
од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију
уверења надлежног органа МУП-а Републике Србије 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, запуштање
и злостављање малолетног лица или родос20.06.2018. | Број 782 - 783 |
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крвњење, за примање или давање мита, за
кривична дела против полне слободе, против
правног саобраћаја, 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 - не старије
од 6 месеци; уверење или оверену фотокопију
уверења привредног суда да кандидат није
осуђиван за привредни преступ, не старије од 6
месеци; уверење или оверену фотокопију уверења основног суда о некажњавању кандидата
(уверење да није покренут кривични поступак
и да није покренута истрага), не старије од 6
месеци; оригинал или оверену фотокопију
извештаја просветног саветника о резултату
стручно-педагошког надзора о раду кандидата, ако га поседује; потврду о радном стажу у
области образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, не старију од
6 месеци; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су претходно
обављали дужност директора установе) - оверену фотокопију не старију од 6 месеци, оверену фотокопију лиценце за директора установе
(ако је кандидат поседује), не старију од 6 месеци; преглед кретања у служби са биографским
подацима са предлогом плана рада директора
школе; доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом
и ученицима (не старије од 6 месеци). Ближе
информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и путем телефона: 011/2836769. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана
од дана објављивања.
ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОШ „22. ОКТОБАР“

11271 Сурчин, Трг маршала Тита 8
тел. 011/8440-511
e-mail: vuksur@yahoo.com

Оглас објављен 13.06.2018. у публикацији ,,Послови”, мења се у делу УСЛОВИ,
под тачком 1) - додаје се: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета. У осталом делу конкурса текст остаје непромењен.
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Војводе Степе 305

Доцента за ужу научну област
Друмски и градски транспорт
путника
на одређено време од 5 година

Сарадник у настави за ужу научну
област Ваздухопловна превозна
средства
на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну
област Саобраћајно пројектовање на
мрежи путева и улица
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/17), Статутом
Универзитета и Статутом Факултета. Рок за
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пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана.
Пријаве са доказима о испуњености услова
конкурса (биографија, дипломе, списак радова и радове) доставити на адресу: Саобраћајни
факултет, Београд, Војводе Степе 305.
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151, 7158-177

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

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области за коју се бира, научни радови, у
свему у складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017), Статутом
и Правлницима Физичког факултета и Универзитета у Београду; непостојање сметњи из
члана 72 став 4 Закона о високом образовању
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017). Пријава треба
да садржи: биографију, оверен препис дипломе, опис досадашње наставне активности, опис
досадашње научне активности, преглед научних резултата, списак наставних и научних
публикација, списак цитата, најважније публикације. Пријаву је потребно доставити у штампаној и едитабилној електронској форми (tex
или doc формат), у складу са темплејтом који
се налази на сајту Физичког факултета www.
ff.bg.ac.rs. Пријаву са доказима о испуњености
услова конкурса, доставити Деканату Физичког
факултета, на наведену адресу (3. спрат, соба
652), у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.
ОСНОВНА ШКОЛА “ГРАБОВАЦ”
11508 Грабовац, Грабовац 179
тел. 011/8760-047
e-mail: osgrabovac@gmail.com

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити
изабрано лице које испуњава услове предвиђене чланом 122, чланом 139 и чланом 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/2017 и
27/2018), тј: 1) поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника, педагога или психолога,
и то за рад у школи оне врсте и подручја рада
којој припада школа (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије или основне студије у трајању
од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра
2005 године), 2) испуњеност услова за пријем
у радни однос у установи ( члан 139. Закона о
основама система образовања и васпитања):
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима,
поседовање држављанства Републике Србије,
знање српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад, неосуђиваност
правоснажном 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 родоскрвнуће, 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, 3) дозвола за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника, 4) обука и положен испит
за директора установе, 5) најмање осам година
рада у установи, на пословима образовања и
васпитања, после стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да поднесе: доказ о држављанству (уверење
о држављанству, односно извод из матичне
књиге рођених), не старији од 6 месеци, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању, доказ о знању српског језика и
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад ( осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на тим језицима); оверен
препис/фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту;
доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања; потврду о радном
искуству, доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су претходно
обављали дужност директора установе); оверен препис/фотокопију лиценце за директора
установе (ако је кандидат поседује), преглед
кретања у служби са биографским подацима
(није обавезно); доказе о својим стручним и
организационим способностима (није обавезно), доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима кандидат је дужан дад прибави пре
закључења уговора о раду. Сва остала документа саставни су део пријаве за конкурс. Рок
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће се разматрати. Пријаве достављати лично или путем
поште на адресу: Основна школа “Грабовац”,
11508 Грабовац, Грабовац 179, са назнаком „За
конкурс“. Све информације о конкурсу могу се
добити од секретара школе, на број телефона:
011/8760-047 и мејл школе: osgrabovac@gmail.
com, сваким радним даном од 8 до 12 часова.
ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
11000 Београд, Заплањска 45
тел. 011/2460-763

Наставник историје

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

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за
заснивање радног односа из чл. 24 Закона о
раду, треба да испуњава и посебне услове
из чл. 139, 140 и 144 став 1 и став 2 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ број 88/17) и Правилника о врсти стручне спреме за рад наставника
и стручних сарадника у основној школи и то:
професор историје; дипломирани историчар;
професор историје-географије; дипломирани
историчар-мастер; мастер историчар. Лица која
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су стекла академско звање мастер, односно
дипломирани-мастер, треба да имају завршене
основне академске студије историје.
ОСТАЛО: Кандидат уз одштампан попуњен
пријемни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја на конкурс треба да достави
следећу документацију: оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, овера не старија од 6 месеци; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије, овера не старија од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених, овера не старија од
6 месеци; доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела надлежне полицијске управе: 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 родоскрвнуће; 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, не старије од
6 месеци; потврду - уверење о знању српског
језика (уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику); лекарско уверење којим
се потврђује да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима подноси се пре закључења уговора
о раду. Пре доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима, коју врши Национална служба за
запошљавање. Уколико је већ извршена психолошка процена способности (у периоду од 6
месеци пре истока рока за пријаву на овај конкурс), кандидат ће у пријави назначити када
и где је извршена. Рок за пријаву је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”.
Пријаве се достављају непосредно или путем
поште, на адресу: ОШ „Бранислав Нушић“,
Заплањска 45, Београд. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе,
на телефон: 011/2460-763. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/ 3092-999

Доцент за ужу научну област
Политиколошко-социолошке студије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне спреме, односно докторат наука
из уже научне области за коју се бира, као и
да испуњавају услове предвиђене Законом о
високом образовању (“Сл. гласник РС”, 88/17 и
27/18 -др. Закон), Статутом Универзитета у Београду и Факултета политичких наука за избор у
звање доцента и Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у
Бесплатна публикација о запошљавању

Београду” бр. 192 од 01. јула 2016. године, 195
од 22.09.2016. године, бр. 197 од 20.03.2017.
године, 21.06.2017. год. и од 15.11.2017. године).
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова (биографија, оверен препис диплома и
додатака диплома/уверења о положеним испитима свих нивоа студија, очитана/копија личне
карте кандидата, списак научних и стручних
радова, објављене радове и друге доказе у
складу са напред наведеним актима), доставити на адресу Факултета политичких наука,
Београд, Јове Илића 165, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса. Уз пријаву
кандидати су дужни да доставе и својеручно
потписану изјаву о изворности која је у електронском облику доступна на линку www.fpn.
bg.ac.rs/5010. Кандидатима који поднесу благовремене и потпуне пријаве и који испуњавају
услове конкурса организоваће се приступно
предавање у складу са Одлуком о извођењу
приступног предавања на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду” бр.
195. од 22.09.2016. године). Неблаговремено
достављене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање.
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању доцента, за уже
научне области Теорија механизама
и машина и Инжењерско цртање са
нацртном геометријом
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII
степен стручне спреме, доктор наука и други
услови утврђени чланом 75 Закона о високом
образовању и чланом 118 Статута Машинског
факултета.
Сарадник у звању асистента, за
ужу научну област Информационе
технологије у машинству за
предмете на модулу за Машинство и
информационе технологије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, модул
за Машинство и информационе технологије
или електротехнички факултет, смер Телекомуникације и информационе технологије, VII/1
степен стручне спреме, и други услови утврђени чланом 84 Закона о високом образовању и
чланом 120 Статута Машинског факултета.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити у
писаној форми: биографију, оверене копије
диплома стечених у земљи или решења о признавању страних високошколских исправа о
одговарајућој стручној спреми, списак радова
и сепарате објављених радова и потписану
Изјаву о изворности (преузети са сајта Машинског факултета, линк: http://www.mas.bg.ac.
rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanjeizvornost-obrazac5.doc). Биографију и списак
радова доставити и у електронском запису.
Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, Краљице Марије бр.16, 11120 Београд 35,
соба 121, у року од 15 дана од дана објављивања конкурсa.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Београд, Булевар краља Александра 73

1) Ванредни професор за ужу научну
област Техничка физика, физичка
електроника и грађевинска физика
на одређено време од 5 година

2) Доцент за ужу научну област
Техничка механика и теорија
конструкција
на одређено време од 5 година

3) Доцент за ужу научну област
Техничка физика, физичка
електроника и грађевинска физика
на одређено време од 5 година

4) Асистент - студент докторских
стуција, за уже научне области
Геодетска картографија и
Моделирање и менаџмент у
геодезији
на одређено време од 3 године

Општи услови за радна места 1, 2, 3: VIII
степен стручне спреме, докторат из уже научне
области којој наставни предмет припада.
Општи услови за радно место 4: VII/1 степен стручне спреме из ужих научних области
за које се бира.
ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене члановима 75 и 84 Закона о високом образовању
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др. закон),
за избор у одговарајуће звање, као и услове
предвиђене Статутом Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”бр. 201,
од 28.02.2018. године) и Статутом Грађевинског факултета Универзитета у Београду (пречишћен текст бр. 29-12, од 26.12.2016. године), као и других општих аката Универзитета
и Факултета. Уз пријаву доставити биографију
са подацима о досадашњем раду, списак научних радова и оверен препис диплома. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања
кoнкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узети у разматрање.
ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И
РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд, Војводе Степе 283
тел. 011/2471-099
e-mail: office@viser.edu.rs www.viser.edu.rs

Расписује конкурс ради избора у
наставничко звање
Предавач за област Електротехничко
и рачунарско инжењерство, ужу
стручна област Системи управљања
на одређено време од 5 година

Основна задужења радног места у погледу кога се расписује конкурс су: у складу са
наставним плановима и програмима акредитованих студијских програма, плановима и
структуром кратких програма студија и програмима стручног усавршавања и целоживотног учења, припрема и реализација наставе на
предметима на којима је предавач ангажован
20.06.2018. | Број 782 - 783 |
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у оквиру обављања наставног и образовног
процеса на струковним студијама, на кратким
програмима студија и на програмима стручног
усавршавања и целоживотног учења (преноси
знање на студенте и друге кориснике (полазнике) кроз утврђене облике наставе); организовање и спровођење утврђених облика
провере знања (колоквијуме, испите и слично);
обављање консултација са студентима и континуирано праћење и вредновање њиховог рада
кроз наставу; организовање и остваривање
појединачног и заједничког стручног рада са
студентима, усмеравње студената при изради
стручних радова; стално педагошко, стручно и
научно усавршавање; припрема и унапређивање наставних метода и материјала за студенте (практикума, приручника и уџбеника итд.),
објављивање научно-стручних радова; учествовање у реализацији истраживачко-развојних
пројеката; показивање друштвене одговорности у области развоја образовања; учествовање
у различитим активностима значајним за квалитет и развој образовања на свим нивоима,
укључујући и целоживотно учење; вршење
надзора над радом запослених сарадника и
радно ангажованих наставника и сарадника,
ангажованих на предмету који му је (предавачу) поверен; подношење одређених извештаја,
учешће у раду Наставно-стручног већа и других
стручних тела ВИШЕР-а; обављање, по потреби, других послова из делокруга радног места.
УСЛОВИ: подаци о минималним (општи) условима за избор у наставничко звање (запослење
на радном месту), подаци о потребној стручној оспособљености, знањима и вештинама,
односно компетенцијама које ће се оцењивати у изборном поступку и подаци о начину њихове провере: а) минимални (општи)
услови: кандидат не сме бити правноснажном
пресудом осуђиван за кривична дела против
полне слободе, фалсификовања исправе коју
издаје високошколска установа или примања
мита у обављању послова у високошколској
установи, кандидат мора имати стечен научни назив магистра наука или најмање стручни назив специјалисте академских студија,
из научне, односно стручне области Електротехничко и рачунарско инжењерство и уже
научне, односно стручне области Управљање
системима или Системи управљања (за коју
се бира у звање), стечен на акредитованом
универзитету и акредитованом студијском
програму у Републици Србији или еквивалентан научни, односно стручни назив из научне, односно стручне области за коју се бира у
звање, стечен у иностранству, признат у складу са Законом о високом образовању, кандидат мора поседовати склоности и способност
за наставни рад, ако је кандидат лице које је
раније обављало наставни рад, позитивна
оцена укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада, ако постоје елементи за
оцењивање (ако је кандидат лице које је већ
било запослено у ВИШЕР-у), позитивна оцена
доприноса развоју наставе и других делатности
ВИШЕР, ако постоје елементи за оцењивање,
позитивна оцена доприноса у обезбеђивању
стручног, односно научно-наставног подмлатка, кандидат мора имати објављена најмање
два научна, односно стручна рада у међународним, односно домаћим научним, рефери-
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саним часописима или зборницима са научних,
односно стручних скупова, са рецензијама, из
научне, односно стручне области за коју се
бира, кандидат мора поседовати најмање пет
референци из научне, односно стручне области
за коју се бира, између следећих референци:
научни, односно стручни радови објављени
у међународним или домаћим научним часописима или зборницима са научних, односно
стручних скупова, са рецензијама; објављени
уџбеник, практикум, приручник, збирка задатака, монографија, прегледни чланак, учешће
у развоју нових производа или битних побољшања постојећих производа или нових технологија, признати патенти, софтверска решења;
најмање пет година радног искуства у настави
са студентима у високом образовању или најмање пет година радног искуства на стручним
пословима примерено области за коју се бира.
б) Подаци о потребној стручној оспособљености, знањима и вештинама, односно потребним компетенцијама: Поред напред набројаних
минималних услова, кандидат мора поседовати и стручна знања, односно компетенције из
области система аутоматског управљања и система управљања на савременим возилима. в)
Процена испуњености минималних (општих)
услова и поседовања потребне стручне оспособљености, знања и вештина, односно компетенција вршиће се на основу доказа које
кандидати прлажу уз пријаву на конкурс, као
и на основу усменог интервјуа, ако се такав
интервју буде одржавао. Пријаве на конкурс се
могу поднети најкасније у року од десет дана,
рачунајући од дана објављивања овог конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. Пријаве на конкурс се
могу предати лично, искључиво радним данима (понедељак - петак), од 10 до 16 часова, или
послати путем поште, на адресу: Висока школа
електротехнике и рачунарства струковних студија, Војводе Степе 283, Београд - Вождовац.
Пријаве послате поштом морају стићи у ВИШЕР
до истека наведеног рока за конкурисање, иначе ће се сматрати неблаговременим и биће
одбачене. Такође, неразумљиве или непотпуне
пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, биће одбачене. Лице
задужено за давање обавештења о конкурсу:
Горан Пантић, телефон: 011/3950-034, канцеларија 002, Војводе Степе 283, Вождовац, Београд, радним данима (понедељак - петак) од 10
до 17 часова. Пријава на конкурс мора обавезно да садржи податке о наставничком звању
(односно радном месту) на које кандидат конкурише и податке о кандидату (име и презиме,
адреса пребивалишта односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електронске
поште ако је кандидат поседује), а уз пријаву
се обавезно достављају и следећи докази: уверење надлежног органа (МУП) о неосуђиваности за напред наведена кривична дела (из
члана 72 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 конкус достављају потврду да су
поднели захтев за издавање тог уверења, док
уверење о неосуђиваности морају доставити
најкасније до дана заснивања радног односа;
оверене фотокопије високошколских исправа о
стеченом степену одговарајућег високог обра-

зовања, који је прописан као минимални услов
за избор у наставничко звање; извод из матичне књиге рођених (или оверену фотокопију);
уверење о држављанству (или оверену фотокопију); радна биографија (CV) и одговарајуће
доказе који потврђују наводе из биографије;
ако је кандидат лице које је раније обављало
наставни рад, одговарајући доказ да кандидат поседује позитивну оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада
(потврда образовне установе на којој је кандидат обављао досадашњи наставни, односно
педагошки рад, резултати студентских анкета и
слично); списак радова, односно одговарајући
доказ да кандидат има објављен потребан
број одговарајућих научних, односно стручних
радова, сходно напред наведеним условима за
избор у звање; одговарајући доказ да кандидат
поседује потребан број одговарајућих референци, сходно напред наведеним условима за
избор у звање; одговарајући доказ да кандидат поседује најмање пет година одговарајућег
радног искуства, сходно напред наведеним
условима за избор у звање. Подаци о месту и
дану када се очекује да ће започети провера
оспособљености, знања и вештина, односно
компетенција кандидата у изборном поступку,
ако се таква провера буде спроводила: ако се
таква провера буде спроводила, провера оспособљености, знања и вештина, односно компетенција кандидата ће се спровести путем усменог интервјуа, који ће се одржати 9. јуна 2018.
године или 10. јуна 2018. године у просторијама ВИШЕР-а. Кандидат који поднесе благовремену, уредну и потпуну пријаву на овај конкурс
и за кога се, на основу доказа приложених уз
пријаву на овај конкурс утврди да испуњава
минималне (опште) услове за избор у наставничко звање у погледу кога се расписује овај
конкурс, накнадно ће бити обавештен о тачном
времену одржавања интервјуа.
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

11262 Велика Моштаница, 10. октобра 10
тел. 011/807-5680

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, замена
директора у првом мандатном периоду

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са
Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник - Просветни гласник” бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и
3/2017), да кандидат испуњава услове прописане чл. 139, 140 и 144 став 1 и став 2 тачка
3 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и
27/2018). Уз пријаву доставити: краћу биографију, доказ о стручној спреми - оверену фотокопију дипломе, држављанство РС (оргинал
или оверена фотокопија), извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); потврду - уверење о знању српског језика (уколико образовање није стечено на том
језику) и уверење да кандидат није осуђиван за
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања.
ОСТАЛО: Кандидати у складу са чл. 154 став
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2 попуњавају пријавни формулар на званичној интернет адреси Министарства просвете, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Доказ о испуњавању услова здравствене и
психофизичке способности - лекарско уверење
доставља се пре закључења уговора о раду.
Пре доношења одлуке о избору, кандидати
коју уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад да децом и
ученицима, коју врши Национална служба за
запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ПТТ ШКОЛА
11000 Београд, Здравка Челара 16
тел. 011/3291-007, 011/3290-861

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, односно до
повратка запослене са породиљског
одсуства

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, односно до
повратка запослене са породиљског
одсуства

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће образовање у складу са чл.
139, 140, 142,1 43 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник”,
број 88/17) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, број 8/15, 11/16, 13/16 и 2/17); да кандидати имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 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 родоскврнуће, 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 да за
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Потпуном пријавом сматра
се пријава која садржи: попуњен и одштампан пријавни формулар на званичној страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, доказ из казнене евиденције МУП-а (оригинал или оверена
фотокопија) да лице није осуђивано правносБесплатна публикација о запошљавању

нажном 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 родоскврнуће, 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; оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од
6 месеци), доказ одговарајуће високошколске
установе о познавању језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику
(оригинал или оверена фотокопија). Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад да децом и ученицима, изабрани кандидат ће доставити пре закључења
уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна
комисија коју именује директор, избор се врши
у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. У поступку одлучивања о
избору, кандидати изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве
доставити лично или слати на наведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
ОШ „20. ОКТОБАР“
11070 Нови Београд, Омладинских бригада 138
тел. 011/615-60-59

Директор

на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања,
односно лице које је стекло одговарајуће образовање за наставника основне школе, за педагога и психолога на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије)
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета или из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине или одговарајуће научне, односно стручне области педагошких наука са претходно
завршеним студијама првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, на основним студијама у трајању од најмање 4 године по прописима који су уређивали високо образовање
до 10.09.2005. године. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc и уз одштампани пријавни формулар прилажу биографију са кратким прегледом кретања у служби
и прегледом програма рада школе, доказ да
кандидат поседује одговарајуће образовање
(оригинал или оверену фотокопију дипломе),

оригинал или оверену фотокопију доказа о
положеном испиту за лиценцу, оригинал или
оверену фотокопију доказа о знању српског
језика (достављају само кандидати које одговарајуће образовање нису стекли на српском језику и у том случају кандидат доставља
писани доказ да је положио српски језик по
програму високошколске установе), оригинал
потврду о радном стажу од најмање 8 година
рада у установи на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања, оригинал или оверену фотокопију
уверења из МУП-а (не старије од 6 месеци)
као доказ да кандидат 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
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, 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, оригинал или
оверену фотокопију (не старије од 6 месеци)
потврде/уверења надлежног суда као доказ да
против кандидата није покренута оптужница
за кривична дела из чл. 139. ст. 1 т. 3 Закона
о основама система образовања и васпитања,
оригинал или оверену фотокопију доказа о
држављанству Републике Србије, оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених, оригинал или оверену фотокопију (не
старије од 6 месеци) доказа да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
које се доставља пре закључења уговора о
раду, оригинал или оверену фотокопију доказа о положеном испиту за директора установе
(пријава која не садржи доказ о положеној обуци и испиту за директора школе неће се сматрати непотпуном, а изабрани директор који
нема положен испит за директора школе дужан
је да га положи у року од 2 године од дана ступања на дужност и директору који не положи
испит за директора у року од 2 године од дана
ступања на дужност престаје дужност директора). Кандидат који је претходно обављао дужност у својству директора школе дужан је да
достави доказ о резултату стручно-педагошког
надзора установе или оцену спољашњег вредновања. Пријава на конкурс обавезно садржи
податке о кандидату (име, презиме, адреса
пребивалишта односно боравишта, контакт
телефон, адреса електронске поште ако је кандидат поседује). Пријава са потребном документацијом се подноси лично или поштом на
наведену адресу, у затвореној коверти са назнаком: „Конкурс за директора школе“, у року од
15 дана од дана објављивања конкурса.
Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд
Булевар краља Александра 73/II
тел. 011/3370-197

Сарадник у звање асистента за
ужу научну област Архитектонске
конструкције
на Департману за архитектонске
технологије, на одређено време од 3
године

Сарадник у звање асистента за ужу научну
област Технологија грађења, инсталације и
менаџмент
на Департману за архитектонске технологије,
на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени
су Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-одлука УС) и
чланом 84 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ”, бр. 201/18) и Статутом Факултета („Сл. билтен АФ”, бр. 116/17
- пречишћен текст). Пријаве кандидата са
прилозима: биографија, библиографија (списак радова), оверене копије диплома, оверена
копија уверења о држављанству, подносе се на
адресу: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Булевар краља Александра 73/
II, канц. 204, са назнаком „За конкурс”. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „НОВИ БЕОГРАД”

11070 Нови Београд, Народних хероја 12
тел. 011/301-74-91

Оглас објављен 13.06.2018. године у
публикацији “Послови” поништава се у
целини.
БОР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ“ БОР
19210 Бор, Моше Пијаде 66
тел. 030/424-676

Васпитач

3 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; високо
образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне
студије и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или више
образовање, о чему као доказ прилаже оверену
копију дипломе о стручној спреми васпитача.
За радно место васпитача кандидати треба да
доставе потврду високошколске установе којом
се потврђује да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова или оверени документ да су у току студија положили
испите из педагогије и психологије или стручни
испит, односно испит за лиценцу.
Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне струковне студије или специјалистичке струковне студије), на којима је
лице оспособљено за рад са децом јасленог
узраста; средње образовање у складу са посебним законом, о чему се као доказ прилаже оверена копија дипломе о стеченој стручној спреми медицинске сестре - васпитача.
Референт за правне, кадровске и
административне послове
УСЛОВИ: средње образовање (IV степен стручне спреме) и знање рада на рачунару, о чему
се као доказ прилаже оверена копија дипломе.
Домар - мајстор одржавања

Посао се не чека, посао се тражи
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УСЛОВИ: средње образовање (III степен стручне спреме), положен испит за рад са судовима
под притиском (уколико нема положен испит,
кандидат је дужан да га положи у року од годину дана), о чему као доказ прилаже оверену
копију дипломе.

ОСТАЛО: Уз оверену копију дипломе кандидати достављају: пријавни формулар који
се преузима са интернет сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; потписану биографију, оверену копију уверења о
држављанству (да није старије од 6 месеци),
оверену копију извода из матичне књиге рођених, оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности (да није старије од 6 месеци). Сву
наведену документацију кандидати достављају
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса
у листу „Послови“, лично или на адресу Предшколске установе „Бамби“, Моше Пијаде 66, Бор.
Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима,
кандидат прибавља пре закључења уговора
о раду, а доказ да зна српски језик и језик на
коме се остварује васпитно-образовни рад се
доставља уз пријаву, у случају да је одговарајуће образовање стечено ван територије
Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара предшколске установе Светлане
Видовић, на број телефона: 030/2100-092. Конкурс за пријем у радни однос спроводи конкурсна комисија, коју ће директор именовати посебним решењем. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
у Националну службу за запошљавање у Бору.
ОШ „12. СЕПТЕМБАР”
19250 Мајданпек, Пролетерска 49
тел. 030/581-057, 588-000

Наставник музичке културе

са 25% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка лица са
дужности директора школе

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи и Закону о основама система образовања и васпитања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да 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 родоскврнуће, 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 да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити:
пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, диплому о поседовању
одговарајућег образовања, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл.
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гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и
3/2017) и одредбама Закона о основама система образовања и васпитања,); извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци),
доказ о неосуђиваности (уверење из казнене
евиденције МУП-а да лице нема осуда), као и
доказ о познавању српског језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику). Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду. Конкурсна комисија
школе доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Решење о избору кандидата се оглашава на званичној интернет страници Министарства, када постане коначно. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи сву потребну документацију и достави школи лично или на горенаведену адресу.
Додатне информације о конкурсу могу се добити путем телефона: 030/581-057 или 588-000,
од секретара школе.
ОШ „МИЛАДИН БУЧАНОВИЋ“
19256 Јасиково, Влаоле бб
тел. 030/576-316, 576-001

Наставник енглеског језика

са 94,44% радног времена (50%
норме у 1. циклусу, а 44,44% норме
у 2. циклусу основног образовања) у
Влаолу и издвојеним одељењима школе
у Јасикову и Лескову, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи и Закону о основама система образовања и васпитања; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да 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 родоскврнуће, 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 да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити:
пријавни формулар који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, диплому о поседовању
одговарајућег образовања, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника
Бесплатна публикација о запошљавању

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) и одредбама Закона о основама система образовања и васпитања,); извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци),
доказ о неосуђиваности (уверење из казнене
евиденције МУП-а да лице нема осуда), као и
доказ о познавању српског језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику). Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду. Конкурсна комисија
школе доноси решење о избору кандидата у
року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Решење о избору кандидата се оглашава на званичној интернет страници Министарства, када постане коначно. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи сву потребну документацију и достави школи лично или на горенаведену адресу.
Додатне информације о конкурсу могу се добити путем телефона: 030/576-316, 576-001, 581057 од секретара школе.

тарства просвете) доставити: CV са кратком
радном биографијом, диплому о стеченом
образовању или уверење о дипломирању
(оригинал или оверену фотокопију), уверење
надлежне полицијске управе о неосуђиваности
и о непостојању дискриминаторног понашања,
извод из матичне књиге рођених - нови образац (оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству не старије од шест месеци (оригинал или оверену фотокопију), доказ о
познавању српског језика (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на српском
језику). Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања
о избору кандидата, конкурсна комисија врши
ужи избор кандидата, који се у року од 8 дана
од дана истека рока за подношење пријава
упућују на претходну проверу психофизичких
способности за рад са децом и ученицима, коју
врши Национална служба за запошљавање,
о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Пријава са доказима о испуњености
услова конкурса може се поднети лично или
поштом на адресу школе, са назнаком “Пријава
на конкурс”. Неблаговремене пријаве комисија
неће разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЉУБИЦА ЈОВАНОВИЋ
РАДОСАВЉЕВИЋ”

19210 Бор, Војске Југославије 12

19321 Подвршка, Маршала Тита 16
тел. 019/806-003
e-mail: ospodvrska@gmail.com

Наставник географије

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

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају
услове за пријем у радни однос прописане чл.
139 став 1 тачка 1 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017) 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, 2/2016,
10/2016, 2/2017 и 3/2017); да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 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 родоскрвнуће, 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 њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да имају држављанство Републике Србије; да
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен
пријавни формулар (налази се на сајту Минис-

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ БОР
Универзитетски наставник у звању
ванредног професора за ужу научну
област Екстрактивна металургија и
металуршко инжењерство

на одређено време, изборни период од 5
година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом и Статутом Техничког факултета, као
и Правилником о стицању звања и заснивању
радног односа универзитетских наставника и
сарадника на Универзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII степен стручне спреме,
дипломирани инжењер металургије са докторатом техничких наука из области металуршког инжењерства. Остали услови утврђени су
одредбом члана 75 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и чл. 99,
100 и 103 Статута Техничког факултета у Бору
као и Правилником о стицању звања и заснивању радног односа универзитетских наставника на Универзитету у Београду.
Универзитетски наставник у звању
ванредног професора за ужу научну
област Аутоматика и рачунарска
техника

на одређено време, изборни период од 5
година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом и Статутом Техничког факултета, као
и Правилником о стицању звања и заснивању
радног односа универзитетских наставника и
сарадника на Универзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VIII степен стручне спреме,
дипломирани инжењер електротехнике са докторатом електротехничких наука. Остали услови утврђени су одредбом члана 75 Закона о
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Наука и образовање

високом образовању („Сл. гл. РС”, бр 88/2017)
и чл. 99, 100 и 103 Статута Техничког факултета у Бору као и Правилником о стицању звања
и заснивању радног односа универзитетских
наставника на Универзитету у Београду.
Универзитетски сарадник у звању
асистента за ужу научну област
Хемија, хемијска технологија и
хемијско инжењерство

на одређено време, изборни период од 3
године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом и Статутом Техничког факултета, као
и Правилником о стицању звања и заснивању
радног односа универзитетских наставника и
сарадника на Универзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер технологије, дипломирани
хемичар или дипломирани биолог и уписане
докторске академске студије из области технолошког инжењерства. Остали услови утврђени
су одредбом члана 83 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр 88/2017) и члана 109
Статута Техничког факултета у Бору.
Универзитетски сарадник у звању
асистента за ужу научну област
Машинство

на одређено време, изборни период од 3
године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом и Статутом Техничког факултета, као
и Правилником о стицању звања и заснивању
радног односа универзитетских наставника и
сарадника на Универзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне
услове за рад: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани инжењер машинства и уписане
докторске академске студије из области машинског инжењерства. Остали услови утврђени су
одредбом члана 83 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр 88/2017) и члана 109
Статута Техничког факултета у Бору.
Универзитетски сарадник у звању
сарадника у настави за ужу научну
област Хемија, хемијска технологија
и хемијско инжењерство
на одређено време, изборни период од 1
године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом и Статутом Техничког факултета, као
и Правилником о стицању звања и заснивању
радног односа универзитетских наставника и
сарадника на Универзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне
услове за рад: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани инжењер технологије или дипломирани хемичар и уписане мастер академске
студије из области технолошког инжењерства.
Остали услови утврђени су одредбом члана 84
Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС”, бр 88/2017) и члана 109 Статута Техничког
факултета у Бору.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, неопходно је
доставити доказе о испуњености услова конкурса (биографија, списак радова, копиране
стране научних и стручних радова, диплома о
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одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног органа о непостојању
сметње из члана 75 став 4 Закона о високом
образовању (казнена евиденција МУП-а), документа у оригиналу или овереном препису и не
старија од шест месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању услова конкурса достављају се на адресу: Технички
факултет у Бору, 19210 Бор, Војске Југославије
12. Рок за пријаву по конкурсу је 15 дана од
дана објављивања.
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски сарадник у
звању асистента за ужу научну
област Минералне и рециклажне
технологије

на одређено време, изборни период од 3
године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом и Статутом Техничког факултета, као
и Правилником о стицању звања и заснивању
радног односа универзитетских наставника и
сарадника на Универзитету у Београду, кандидат треба да испуњава и следеће посебне
услове за рад: VII/1 степен стручне спреме,
дипломирани инжењер рударства и уписане
докторске академске студије из области техничких наука. Остали услови утврђени су одредбом
члана 83 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр 88/2017) и члана 109 Статута
Техничког факултета у Бору. Уз пријаву на конкурс неопходно је доставити доказе о испуњености услова конкурса (биографија, списак
радова, копиране стране научних и стручних
радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, потврда надлежног органа о
непостојању сметње из члана 75 став 4 Закона о високом образовању (казнена евиденција
МУП- а), документа у оригиналу или овереном
препису и не старија од шест месеци). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о
испуњавању услова достављају се на адресу:
Технички факултет у Бору, Војске Југославије
12, 19210 Бор. Рок за пријаву по конкурсу је 15
дана од дана објављивања.
ГЊИЛАНЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУРЂЕВАК”
38263 Врбовац

Васпитач

на одређено време

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања; 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, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,

запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, 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
да за лице није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати. Потпуном пријавом сматра се
пријава која садржи: доказ о држављанству
Републике Србије (уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених), оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију доказа о положеном стручном
испиту за лиценцу (осим за приправнике који
могу засновати радни однос без положеног
одговарајућег испита); да кандидат зна српски
језик на коме остварује образовно-васпитни
рад. Одлуку о избору кандидата директор ће
донети у року од 30 дана од дана истека рока
за пријављивање. Пријаве треба послати на
адресу: ПУ „Ђурђевак”, 38263 Врбовац. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код
административног радника ПУ.
ЈАГОДИНА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”

35230 Ћуприја, Кнеза Милоша 96
тел. 035/8472-460

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба
да испуњава услове прописане члановима 122,
139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени глсаник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. закон - у даљем
тексту: Закон). За директора школе може бити
изабрано лице које има одговарајуће високо образовање стечено на: студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије), на студијама другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета, на студијама
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансцеплинарне студије другог степена,
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, уз шта мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; на основним студијама у трајању
од најмање четири године по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; које испуњава услове за
наставника те врсте школе и подручје рада,
за педагога и психолога школе; које има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног сарадника и положен испит за
директора школе; које има најмање осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; које има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; које није осуђивано правноснажном
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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 родоскврнуће, 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; које има држављанство Републике Србије; које зна српски језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан
кандидат са одговарајућим образовањем, из
члана 140 став 1 и 2 Закона, дужност директора
основне школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3
Закона за наставника те врсте школе, обуку и
положен испит за директора установе и најмање 10 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију, са кратким прегледом кретања у служби и предлогом плана рада за време трајања
мандата, као и остала документа која могу
послужити као доказ о стручним и организаторским способностима; оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; оригинал или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном
испиту или документа о положеном испиту за
лиценцу за наставника, педагога или психолога (дозвола за рад); обука и положен испит
за директора (пријава се неће сматрати непотпуном, јер програм обуке за директора школе
и правилник о полагању испита за директора
нису донети, па ће изабрани кандидат бити у
обавези да положи испит за директора у року
који предвиђа закон); оригинал потврду да има
најмање 8 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, односно за лице које
испуњава услове из члана 122 став 6 Закона,
потврду да има најмање 10 година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања;
оригинал или оверена фотокопија лекарског
уверења о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима
(не старије од 6 месеци од дана објављивања
конкурса); оригинал или оверена фотокопија
уверења из надлежне службе МУП-а да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела наведена у условима за избор
директора (издато након објављивања конкурса); оригинал или оверена фотокопија уверења
основног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрагаили доношењем решења о одређивању притвора пре
доношења оптужног предлога за крвична дела
наведена у условима за избор директора (издато након објављивања конкурса); оригинал
или оверена копија привредног суда да није
правоснажно оптужен за привредни преступ у
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вршењу раније дужности (не старије од 30 дана
од дана објављивања конкурса); оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених (издат на обрасцу
који важи трајно са холограмом); доказ о
резултату стручно-педагошког надзора кандидата (извештај просветног саветника); доказ о
резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (уколико
се на конкурс пријави лице које је претходно
обављало дужност директора установе када је
вршен стручно-педагошки надзор установе);
доказ да зна српски језик, уколико је одговарајуће образовање стекао на другом језику;
пријемни формулар за пријаву на конкурс скинут са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве
са потребном документацијом достављају се
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу, у затвореној
коверти са назнаком „Конкурс за избор директора школе - не отварати” лично или поштом.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање, као и неоверене фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа (јавни бележник, орган
општинске односно градске управе, суд). Све
додатне информације о конкурсу могу се добити на телефон: 035/8472-460.
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
„МИЛЕНКО ЖИВКОВИЋ“

Параћин, Бранка Крсмановића 47
тел. 060/4893 938
е-mail: direktor@milenkozivkovic.edu.rs

Наставник клавира

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен, дипломирани музичар
пијаниста; академски музичар пијаниста; мастер музичких уметности; професионални статус
- клавириста. Рад у сменама, пуно радно време.
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани
кандидати могу своје пријаве да доставе путем
мејла или да се јаве на контакт телефон. Лице
за контакт: Тања Лабовић.
КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб

Редовни професор за ужу научну
област Педијатрија
Доцент за ужу научну област
Микробиологија са имунологијом
Асистент са докторатом за ужу
научну област Дерматовенерологија
Асистент за ужу научну област
Социјална медицина
УСЛОВИ за избор:
А) У звање редовног професора може бити
бирано лице које испуњава следеће минималне

услове: 1) испуњени услови за избор у звање
ванредног професора; 2) позитивна оцена
педагошког рада у студентским анкетама током
целокупног претходног изборног периода; 3)
објављена два рада из научне области за коју
се бира, у периоду од избора у звање ванредног
професора, у часописима категорије М21, М22
или М23; 4) 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; 5) дитираност од
10 хетероцитата; 6) једно пленарно предавање на међународном или домаћем научном
скупу или два саопштења на међународним
или домаћим научним скуповима; 7) књига из
релевантне области, одобрен од стране наставно научног већа факултета уџбеник,поглавље
у одабраном уџбенику или превод одабраног
иностраног уџбеника за ужу научну област за
коју се бира, објављеног у периоду од избора у наставничко звање; 8) резултат у развоју
научнонаставног подмладка на факултету; 9)
учешће у комисијама за одбрану три завршна
рада на специјалистичким, односно мастер економским студијама; 10) наставник који се бира
у звање редовног професора мора испуњавати
и услове да буде ментор за вођење докторске
дисертације у складу са стандардом 9 (наставно особље) „Правилника о изменама и допунама Правилника о стандардима и поступку за
акредитацију високошколских установа и студијских програма”. 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. Наставницима на клиничким предметима неопходна одговарајућа здравствена
специјализација.
Б) Услови за 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 области 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) озитивна 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: 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.
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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. Наставницима на клиничким предметима
неопходна је одговарајућа здравствена специјализација.
В) Услови за избор у звање асистента са
докторатом: лице са научним називом доктора наука; завршене интегрисане академске
студије са просечном оценом најмање осам;
смисао за наставни рад; завршена здравствена специјализација дерматовенерологије; већи
број објављени научних радова у домаћим и
иностраним часописима.
Г) Услови за избор у звање асистента: 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
социјалне 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. Кандидат треба да има одобрену
докторску дисертацију, већи број објављених
научних радова у домаћим и иностраним часописима, 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 028/498-298.
К РА Г У Ј Е В А Ц
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу научну
област Атомска, молекулска и
оптичка физика
у Институту за физику Факултета, на
одређено време пет година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области
физичких наука. Остали услови утврђени су
Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС” 88/17 и 27/18-други закон), 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.
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Асистент за ужу научну област
Математичка анализа са применама
у Институту за математику и
информатику Факултета, на одређено
време три године

УСЛОВИ: ниво 7.1 НОКС-а и уписане докторске студије уже научне области за коју се бира
или ниво 7.2 НОКС-а, магистар рачунарских
наука уз услов да је прихваћена тема докторске дисертације, односно ниво 8 НОКС-а, доктор рачунарских наука који је изабран у звање
асистента по Закону о високом образовању 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.
Доцент за ужу научну област
Биохемија

у Институту за хемију Факултета, на
одређено време пет година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области
хемијских наука. Остали услови утврђени су
Законом о високом образовању („Сл. гласник
РС” 88/17 и 27/18 - други закон), 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 који конкуришу 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.
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БЕЛИ АНЂЕО“

34000 Крагујевац, Кнеза Милоша 27/В
тел. 034/208-201

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС; 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 родоскрвнуће, за кривично дело примање и давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом и да за њега није утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик на коме се изводи
васпитно-образовни рад (српски језик); да има
одговарајуће високо образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и то студије другог степена из научне области, студије друог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне
студије које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука), на основним студијама у
трајању од најмање 4 године по прописима који
су уређивали високо образовање до 10.09.2005.
године и да испуњава друге услове прописане
законом; да има радно искуство на пословима
руковођења. Уз пријаву кандидати достављају:
биографију, доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад, лекарско
уверење, диплому о одговарајућој стручној
спреми (оригинал или оверена фотокопија),
уверење о положеном испиту за лиценцу, уверење о некажњавању из надлежног суда и ПУ,
уверење о држављанству и извод из матичне
књиге рођених. Пријаве слати на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс” или доставити
лично. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања.
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Француски језик
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: доктор наука из научне области за
коју се кандидат бира са најмањом просечном
оценом 8 (на свим нивоима студија), односно најмање три године педагошког искуства
на високошколској установи и да има научне,
односно стручне радове објављене у научним
часописима или зборницима, са рецензијама,
непостојање сметње из чл. 72. ст. 4 Закона о
високом образовању и остали општи, обавезни, изборни и посебни услови који су предвиђени чл. 74 и 75 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18-3
-др.закон, Статутом Универзитета у Крагујевцу,
Статутом Филолошко-уметничког факултета у
Крагујевцу, Законом о раду („Сл. гласник РС”,
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14,
13/2017-одлука УС и 113/2017), Правилником
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета
у Крагујевцу (бр. II-01-52 од 9.1.2017. године),
Одлуком о изменама и допунама Правилника
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета
у Крагујевцу (бр. III-01-305/5 од 26.4.2018) –
www.kg.ac.rs и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
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ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити
на наведени конкурс: 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 72 став 4 Закона о високом образовању (оригинал или оверена копија), потврда
Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који
су у радном односу на ФИЛУМ-у), потврда о
педагошком искуству на високошколској установи; за кандидате који се први пут бирају у
звање доцента на Универзитету у Крагујевцу
предвиђено је јавно приступно предавање.
Сву конкурсну документацију са доказима о
испуњености услова конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе и у електронској
форми (на компакт диску – CD-у), у складу са
Упутством за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање и Одлуком о изменама и допунама Упутства за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање (доступно на: http://www.kg.ac.
rs/dokumenti_izbori.php). Фотокопије докумената морају бити оверене. Пријава кандидата
уз коју није приложена комплетна документација, у складу са Упутством за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивања релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора, тражена конкурсом
као доказ о испуњености услова, сматраће се
некомплетном и неће се разматрати од стране комисије. 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.

Школа је знање,
посао је занат
Бесплатна публикација о запошљавању

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БЕЛИ АНЂЕО”

Крагујевац
тел. 034/2018-2018, 065/696-36-96
e-mail: pu.beliandjeo@gmail.com

Васпитач предшколског васпитања и
образовања
на одређено време 6 месеци
6 извршилаца

УСЛОВИ: VI - VII степен стручне спреме, васпитач.
Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра-васпитач.
ОСТАЛО: Радно искуство је пожељно али није
неопходно. Рад у сменама. Кандидати своју
радну биографију могу доставити на e-mail:
pu.beliandjeo@gmail.com или позвати на телефоне: 034/2018-2018 и 065/696-36-96, најкасније до 29.06.2018. године.
КРУШЕВАЦ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
У КРУШЕВЦУ
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
Крушевац, Косанчићева 4

Објављује конкурс за избор у звање и
заснивање радног односа сарадника на
Пољопривредном факултету у Крушевцу:
Асистент са докторатом за научну
област Хемија
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
предвиђене чланом 84 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 88/17) и
Статутом Пољопривредног факултета у Крушевцу и то да има звање дипл. хемичар и да
је доктор хемијских наука, ужа научна област
Неорганска хемија; да показује смисао за
наставни рад. Кандидати подносе пријаву на
конкурс у штампаном и електронском облику
на CD-у. Образац за пријаву преузима се са
веб-портала Факултета или у Служби за студентска питања Факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се Пољопривредном
факултету у Крушевцу, Косанчићева 4, у року
од 8 дана од дана објављивања. Уз пријаву
је неопходно доставити: оверену фотокопију
диплома о завршеним претходним нивоима
студија, биографију, библиографију, фотокопије објављених радова, очитану личну карту
и извод из матичне књиге венчаних, уколико је
настала промена презимена, оригинал или оверена фотокопија, не старија од шест месеци;
доказ о ангажовању на пословима извођења
облика наставе-вежбе, на високошколским
установама, уколико је обављао ту врсту посла; уверење надлежне полицијске управе да
против њега није изречена правоснажна пресуда за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом образовању, као и да се против
њега не води кривични поступак, оригинал, не
старије од шест месеци. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узети у

разматрање. Напомена: кандидат заснива радни однос закључењем уговора о раду, а права
и обавезе из радног односа оствариваће даном
ступања на рад.
ЛЕСКОВАЦ
ОШ „БОЖИДАР МИЉКОВИЋ“
16212 Свође, Горњи Присјан
тел. 010/268-9200

Наставник физичке културе

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог,
односно до његовог повратка са
функције директора школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, 88/17) и Правилника о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни преглед“, 11/2012, 15/2013, 10/2016, /2016)
и то: да има одговарајуће образовање; 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 родоскврнуће, 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 да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Србије. Уз пријавни формулар који се попуњава на званичној
интерној страници Министарства просвете и
одштампан доставља школи, кандидат треба
да приложи оригинале или оверене фотокопије: дипломе о стеченој стручној спреми, уверења о држављанству (не старије од 6 месеци),
извода из матичне књиге рођених, уверења из
казнене евиденције. Кандидат који има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина доставља одговарајућу потврду (уверење високошколске установе о броју
остварених бодова, односно положеним испитима из педагогије и психологије, односно уверење о положеном стручном испиту - испиту за
лиценцу). Кандидат који нема образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина је обавезан да га стекне у року од једне
године, а највише од две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Сматра се да је наставник који
је у току студија положио испит из педагогије
или психологије или је положио стручни испит
за лиценцу, има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина. Доставити краћу биографију. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставиће изабрани кандидат при закључивању уговора о раду. Кандидат који буде изабран у ужи избор биће упућен
на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима у Националну службу за
запошљавање у Лесковцу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
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Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве доставити на
горенаведену адресу.
ЛЕСКОВАЦ
ОШ „АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ”
16215 Црна Трава
тел. 016/811-105

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, замена
директора у првом мандату до повратка
са функције

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове прописане Законом о основама
система образовања и васпитања и то чл. 139,
140, 141, 142 и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС” бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017);
поседовање одговарајућег образовања и то
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.; лице из става 1. тачка1)
подтачка 2) овог члана мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; поседовање дозволе за рад
(лиценцу) наставника, васпитача и стручног
сарадника; поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом
и ученицима; извршена психолошка процена способности за рад са децом и ученицима;
поседовање држављанства Републике Србије;
знање српског језика; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривичнодело 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 родоскрвнуће, 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 наизречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног
у складу са Законом. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети
у разматрање. Потпуном пријавом се сматра
пријава која садржи: доказ о држављанству
(уверење о држављанству у оригиналу не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених (у оригиналу или овереној копији);
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању српског језика
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на тим језицима); оверен
препис/фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту.
Све оверене копије не смеју бити старије од 6
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месеци. Сходно одредбама чл. 154 и 155 Закона
о основама система образовања и васпитања
којима је прописано да приликом подношења
апликације на конкурс за пријем у радни однос
у установи кандидат попуњава формулар на
званичној интернет страници Министарства и
потребну докуметацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи, потребан формулар налази се на сајту
Министарства (www.mpn.gov.rs). Копије морају
бити оверене у складу са Законом о оверавању
прописа, рукописа и преписа („Сл. гласник РС”
бр. 93/2014 и 22/2015.). Пријаве треба послати
на адресу: ОШ „Александар Стојановић”, 16215
Црна Трава, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе понедељком
и четвртком од 10.00 до 12.00 часова, лично и
телефоном 016/811-105.
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„РАДЕ МЕТАЛАЦ“

16000 Лесковац, Димитрија Туцовића бб

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе може
да буде лице које испуњава услове прописане
чл. 122, 139 и чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017) и услове из Правилника о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања („Службени
гласник РС“ бр. 108/2015): да има одговарајуће
образовање за наставника средње школе за
подручја рада Машинство, Електротехника и
Саобраћај, за педагога или психолога стечено: 1) на студијама другог степена - мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије, и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдициплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; кандидат мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2)
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10.09.2005. године; да
има дозволу за рад за наставника, педагога или
психолога; да има положен испит за директора;
да има најмање осам година рада на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да није осуђиван правноснажном 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 или злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 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; да се против њега не води истрага, нити
да је подигнута оптужница за кривично дело;
да није осуђиван правноснажном пресудом за
привредни преступ у вршењу раније дужности; да има држављанство Републике Србије; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати
прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; кандидати који су високо
образовање стекли након 10. септембра 2005.
године подносе оверену фотокопију дипломе
и основних и мастер студија; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
или испиту за лиценцу наставника, педагога
или психолога; оверену фотокопију уверења o
положенoм испиту за директора школе (пријава које не садржи наведени документ неће се
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат
биће у обавези да у законском року положи
испит за директора школе); оригинал потврду
о радном стажу, најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања са подацима о пословима и задацима које
је обављао, не старије од 6 месеци месеци у
односу на дан истека конкурса; оригинал лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, не старије од 6 месеци у односу на
дан истека конкурса; оригинал уверење издато
од стране Министарства унутрашњих послова
Републике Србије, да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора од
најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица, или родоскврнуће, 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, не старије од 6 месеци у односу на дан
истека конкурса, оригинал или оверена фотокопија; оригинал уверење надлежног суда да
против кандидата није покренут кривични
поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење
о одређивању притвора, не старије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса; оригинал
уверење надлежног привредног суда да кандидат није правноснажно осуђен за привредни
преступ у вршењу раније дужности, не старије
од 6 месеци у односу на дан истека конкурса;
оригинал уверење о држављанству Републике
Србије, не старије од 6 месеци у односу на дан
истека конкурса; оригинал извода из матичне
књиге рођених, не старије од 6 месеци у односу
на дан истека конкурса; доказ о знању српског
језика достaваља само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику (диплома о стеченом средњем, вишем или
високом образовању на српском језику или да
је положен испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе); фото-
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копију извештаја просветног саветника као
доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата, уколико га кандидат поседује: фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања, уколико је кандидат претходно
обављао функцију директора школе; биографске податке са прегледом кретања у служби. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Благовременом пријавом сматраће се пријава
која је предата у року утврђеном конкурсом, а
потпуном пријавом сматраће се пријава која
у прилогу садржи документа којима кандидат
доказује да испуњава услове назначене у конкурсу. Фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа неће се узети
у разматрање. Пријаву са доказима о испуњености услова конкурса доставити лично школи
или препорученом пошиљком на адресу: Техничка школа „Раде Металац“, 16000 Лесковац,
Димитрија Туцовића бб, са назнаком „Конкурс
за избор директора школе“. Примљена документација се не враћа кандидатима, већ се доставља министру ради доношења одлуке о избору директора. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе, телефон:
016/234-612.

Доктор наука - информатичар
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - рачунарске науке; доктор наука
- пословна информатика; доктор техничких
наука за рачунарску технику/доктор наука електротехника и рачунарство. Радно искуство:
небитно.
Доктор наука машинске струке
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
машинства за обраду метала/доктор наука машинско инжењерство; доктор техничких
наука за машинске конструкције; доктор техничких наука за производно машинство; радно
искуство: небитно.
Доктор еколошких наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
наука - еколошке науке; радно искуство: небитно.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: 01.09.2018. Кандидати могу да се обрате послодавцу на наведени
број телефона или имејл адресу.

НИШ

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА

18210 Житковац
тел. 018/877-055

Ниш, Генерала Боже Јанковића 1
e-mail: dakinika07@gmail.com

Доктор саобраћајних наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
наука за друмски саобраћај, доктор наука саобраћајно инжењерство; радно искуство: небитно.
Доктор наука заштите животне
средине
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор
наука - инжењерство заштите животне средине, доктор наука - науке о заштити животне
средине; радно искуство: небитно.
Доктор психолошких наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор
наука - психолошке науке; радно искуство:
небитно.
Доктор наука електроструке
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор
техничких наука за електроенергетику; доктор техничких наука за електротехнику; доктор
техничких наука за електронику.
Доктор педагошких наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - педагошкe науке; радно искуство:
небитно.
Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник информатике и
рачунарства

са 80% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
функције директора школе

УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат треба да испуњава и услове прописане чл. 139,
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања, одговарајуће образовање
у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних предмета,
у складу са чланом 2 тачка 11; 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 родоскврнуће, 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат мора да испуни услове прописане чланом 140 став 1 и 2 и
чланом 141 став 2 Закона о основама система
образовања и васпитања. У складу са чланом
142 Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидат мора да има образовање
из психолошких, педагошких и методичких

дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова, од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства (www.mpn.gov.rs), који се
одштампан доставља школи заједно са потребном документацијом. Уз пријаву на конкурс
поднети краћу биографију и доказе о испуњености услова (оригинал, препис или фотокопију
оверену од стране надлежног органа, следећих
докумената): извод из матичне књиге рођених
(на новом обрасцу, без обзира на датум издавања); уверење о држављанству (не старије од
6 месеци); диплому о стеченом одговарајућем
образовању; ако је кандидат положио стручни
испит или испит за лиценцу, уверење о истом;
доказ о знању језика на ком се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће
образовање није стечено на том језику); доказ
да није осуђиван према чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања. Закон
по чл. 142 став 2 дозвољава да доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина наставник стекне у року од једне, а највише 2 године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве слати на горенаведену адресу. Доказ
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат
подноси пре закључења уговора о раду.
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „14. ОКТОБАР”
18000 Ниш, Гоце Делчева 2
тел. 018/560-848

Дефектолог наставник/васпитач
- наставник предметне наставе у
основном образовању/дефектолог

(физика 50%, историја 25%, географија
5% и грађанско васпитање 20%), на
одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, односно до
повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
дефектолога: наставника/васпитача - наставника предметне наставе у основном образовању/дефектолога, може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: општи
услови предвиђени Законом о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС,
113/2017); посебни услови предвиђени чланом
139 став 1 тачке 1) - 5), чланом 140 став 1 и 2,
чланом 142 став 1 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/2017) и Правилником о организацији и систематизацији послова у ШОСО „14.
октобар” у Нишу; да кандидат има одговарајуће
високо образовање: стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких наука или
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интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима којима су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Учесник конкурса из
тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Обавезно образовање кандидата је образовање из психолошких, педагошких и методичних дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих најмање по шест бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (који је обавезан да стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу); да има
психичку, физичку и здравствену способност
за рад са 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 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 да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Услови из тачака 1) - 5) доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се
у току рада. Докази о испуњености услова из
тачака 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве на
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре
закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: олигофренопедагог, дипломирани
дефектолог, мастер дефектолог (у модулима
Моторичке сметње и поремећаји, Сензомоторичке сметње и поремећаји и Превенција и
третман поремећаја понашања) или школска
спрема за предмет из кога се изводи образовно-васпитни рад према Правилнику 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),
односно према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника који изводе образовни-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). Наставници поред стручне спреме
предвиђене Правилником морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или
стручну спрему олигофренопедагога. Кандидати уз попуњени пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја подносе: оверен
препис или оверену фотокопију дипломе; уверење о дефектолошкој оспособљености за рад
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са ученицима ометеним у развоју; уверење о
држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; оверену фотокопију уверења надлежне високошколске установе о образовању из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од
најмање 30 бодова од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова (кандидат који је образовање из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стекао на високошколској установи у
току студија или након дипломирања); оверену
фотокопију уверења надлежне високошколске
установе о положеним испитима из педагогије
и психологије, односно оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (кандидат који је у току
студија положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу); оригинал доказа надлежне
полицијске управе 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 родоскврнуће, 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 да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; оверену фотокопију потврде одговарајуће високошколске установе о положеном испиту из српског
језика (само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику). Уколико
учесник конкурса не достави доказе из тачке 5)
и 6) пријава се сматра потпуном, али кандидат
који буде засновао радни однос по конкурсу,
обавезан је да наведено образовање стекне у
року од једне, а највише две године од дана
пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу. У поступку одлучивања о
избору кандидата конкурсна комисија утврђује
испуњеност услова за пријем у радни однос из
члана 139 Закона, врши ужи избор кандидата
које упућује на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. У року од осам
дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима,
сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос, обавља разговор са кандидатима са листе и доноси решење
о избору кандидата у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима.
Изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду доставља уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве доставити на горенаведену адресу. Неблаговремене,
непотпуне и неисправне пријаве се неће узети
у разматрање.

НОВИ СА Д
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Радник на одржавању чистоће
на одређено време од 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа, без обзира
на радно искуство. Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију са адресом,
контакт телефоном, сведочанство о завршеној
основној школи (оригинал или оверену фотокопију), фотокопију личне карте или очитане
податке са личне карте (уколико је чипована),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или
фотокопију) и уверење о држављанству (оригинал или фотокопију). Пријаве се подносе у
року од 15 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови“, на адресу: Правни
факултет у Новом Саду, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1 (донети лично или послати
путем поште). Пријаве се могу поднети и путем
електронске поште на адресу: sekretar@pf.uns.
ac.rs (у овом случају тражену документацију
скенирати и послати у прилогу пријаве).
ОСНОВНА ШКОЛА „15. ОКТОБАР”
21469 Пивнице, Маршала Тита 99

Наставник историје

са 80% норме, на одређено време до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене у чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, као и
услове у погледу стручне спреме предвиђене
Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС”, 11/12, 15/13, 2/16,
10/16, 11/16, 2/17, 3/17). Кандидат уз пријаву
доставља: уверење о држављанству, оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о неосуђиваности и доказ о познавању словачког језика. Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима и децом се доставља пре закључења уговора о раду. Рок за пријаве је осам
дана. Пријаве слати на адресу школе или предати лично, сваког радног дана од 7 до 14 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КОЛИБРИ”
21420 Бач, Школска 3
тел. 021/771-770

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2017/2018. године, односно до
31.08.2018. године

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да
буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1) одговарајуће образовање (IV степен стручне спреме); 2) психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
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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 кривична дела
примање и 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 дискриминаторско понашање; 4) да
има држављанство Републике Србије; 5) да зна
српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад и ако има: завршен програм обуке за педагошког асистента, обавезно
познавање ромско-румунског језика.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са основним биографским подацима, кандидат треба да приложи доказе о испуњености услова: оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању;
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење из суда да против кандидата није
покренут кривични поступак, донета наредба о
спровођењу истраге, покренута оптужница или
донето решење о одређивању притвора (не
старије од 6 месеци); уверење односно извод
из казнене евиденције 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 родоскрвнуће, за кривична дела примање и 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
дискриминаторско понашање (не старије од
6 месеци). Доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом кандидат прибавља пре закључења уговора о раду.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Напомена:
пријаве доставити лично или поштом на адресу
установе: ПУ „Колибри”, Школска 3, Бач. Више
информација на телефон Предшколске установе „Колибри” - 021/771-770.
НОВИ ПА ЗАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО“
36320 Тутин, Његошева 15
тел. 020/811-110

Наставник српско-босанског језика
на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа, кандидат траеба да испуњава и услове предвиђене чл. 139-142 Закона о
основама система образовања и васпитања.
Потребна документација: 1. одговарајуће образовање; 2. психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; 3.
потврда да лице није осуђивано 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 кривична дела примање
или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја, 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; 4. уверење о
држављанству; 5. да кандидат зна српски језик,
ако се образовно-васпитни рад остварује на
језику националне мањине, осим услова из става 1 члана 139 лице мора да има доказ о знању
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Услови из става 1 овог члана доказују се
приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Докази о испуњености услова из
става 1 тачке 1, 3-5 овог члана саставни су део
пријаве на конкурс, а доказ из члана 1 тачка 2
овог члана прибавља се пре закључивања уговора о раду. Пријаву са потребном документацијом треба доставити у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“, на адресу школе. Кандидати ће бити писмено обавештени о избору у року од 8 дана од
дана доношења одлуке о пријему. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
ПИРОТ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН РАДОВИЋ“

18300 Пирот, Занатлијска бб

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене, до њеног повратка са
боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
у члану 139 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања, кандидат треба да
има: одговарајуће образовање стечено: 1) на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета, 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су
уређивали 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 родоскврнуће, 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; да
има држављанство Републике Србије; да зна
српски и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба да испуњавају и посебне услове из члана 140 Закона о
основама система образовања и васпитања:
да су стекли одговарајуће високо образовање:
професор разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком
академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за
основну школу, мастер учитељ, дипломирани
учитељ - мастер, професор разредне наставе
и ликовне културе за основну школу. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се на горенаведену адресу поштом или у
просторијама секретаријата школе, у року од
8 дана од дана објављивања овог конкурса.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
Уз пријавни формулар кандидати достављају:
оверен препис дипломе (фотокопија) о завршеном школовању, уверење о држављанству,
уверење да нису осуђивани, извод из матичне
књиге рођених.
СМЕДЕРЕВО
ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”

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

Стручни сарадник - педагог

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних
Законом о раду, кандидат треба да испуњава
услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о
основама система образовања и васпитања:
да има одговарајуће образовање, у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника
у основној школи; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за 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 родоскврнуће, 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; да има држављанство Републике
Србије, да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад; обавезно
је образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
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дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства (део „Ново на сајту”), а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Потпуном пријавом сматра се својеручно потписана пријава која садржи: попуњени
пријавни формулар (Формулар за пријаву на
конкурс), актуелни број фиксног или мобилног
телефона и тачну адресу пребивалишта, уверење о држављанству Републике Србије, не
старије од 6 месеци (може и оверен препис/
фотокопија); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној преми, извод из матичне
књиге рођених или оверен препис/фотокопија,
доказ о неосуђиваности (уверење из МУП-а),
уверење (потврда) високошколске установе да
има образовање из члана 140 ЗОСОВ из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова.
Кандидат који је у току студија положио испите
из педагогије, психологије и методике или има
положен стручни испит или испит за лиценцу,
сматра се да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова, али о
томе мора да пружи одговарајући доказ. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Документација се не враћа кандидатима. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од
осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Лекарско уверење доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.Пријаве се
достављају непосредно или путем поште на
адресу школе, са назнаком: „За конкурс”: ОШ
„Иво Лола Рибар” Скобаљ, Маршала Тита 109,
11322 Скобаљ.
СОМБОР
ГИМНАЗИЈА „НИКОЛА ТЕСЛА“

25260 Апатин, Блок 112 44
тел/факс: 025/773-211
e-mail: pedagog@gimnazijaapatin.edu.rs

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање
(члан 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања); за наставника гимназије, за педагога и психолога; дозвола за рад (лиценца) за наставника и стручног
сарадника, односно положен стручни испит;
најмање осам година рада у установи на посло-
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вима образовања и васпитања после стеченог одговарајућег образовања; држављанство
Републике Србије; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 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 родоскврнуће, 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
да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; обука и положен
испит за директора установе; да зна српски
језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву на конкурс на пријавном формулару који се преузима са интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, кандидат треба да поднесе: кратку
биографију са прегледом кретања у служби;
диплому о стеченом одговарајућем образовању
(оригинал или оверена фотокопија дипломе);
доказ о положеном стручном испиту, односно
испиту за лиценцу - дозволи за рад наставника и стручног сарадника (оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању српског језика
(у обавези су да доставе само они кандидати
који образовање нису стекли на српском језику, у том случају кандидат доставља писани
доказ да је положио српски језик по програму
високошколске установе - оригинал или оверену фотокопију); потврду надлежне установе да
кандидат има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања
(оригинал); доказ 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 родоскврнуће, 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(уверење МУП-а, издато након објављивања
конкурса); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од
шест месеци); доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (оригинал или оверена фотокопија
лекарског уверења надлежне медицине рада,
не старије од шест месеци); доказ о обуци и
положеном испиту за директора установе (оригинал или оверена фотокопија). Пријава која
не садржи доказ о положеној обуци и испиту
за директора школе неће се сматрати непотпуном. Изабрани директор који нема положен
испит за директора, дужан је да га положи у
року до две године од дана ступања на дужност. Доказ о резултату стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања установе (оригинал или обична фотоко-

пија) - достављају кандидати који су претходно
обављали дужност директора установе. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о кандидату (име, презиме, адреса пребивалишта,
односно боравишта, контакт телефон, адреса
електронске поште ако је кандидат поседује).
Документација се доставља у три примерка
(један примерак чини оригинал или фотокопија
наведене документације коју је оверио јавни
бележник, а у два примерка достављају се обичне фотокопије оверених примерака). Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће
узимати у разматрање. Школа нема обавезу да
пријављеном кандидату враћа документацију.
Обавештења везана за конкурс се могу добити на телефон: 025/773-211, а контакт особа је
секретар школе. Пријаву на конкурс својеручно потписану заједно са потребном документацијом доставити школи на горенаведену адресу у затвореној коверти, са назнаком “Пријава
на конкурс за избор директора” или лично у
пријемну канцеларију школе, од 8 до 12 часова
сваког радног дана. Рок за подношење пријаве
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у
публикацији “Послови”.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА”

22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска бб
тел/факс: 022/630-571
e-mail: ossbpsm@mts.rs
www.sbpaja-sm.edu.rs

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде
изабрано лице које испуњава услове предвиђене чл. 120, 139 и 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС” бр. 88/17и 27/2018)
и Правилником о ближим условима за избор
директора установа образовања и вапитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 108/2015) и да има одговарајуће високо образовање, и то: на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области педагошких
наука (лице из ове подтачке мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући премет,
односно групу предмета); на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; дозволу за рад
(лиценцу наставника, педагога или психолога
одн. положен стручни испит); обуку и положен испит за директора (изабрани кандидат
који нема савладану обуку и положен испит за
директора биће у обавези да након доношења
ближих услова за полагање испита од стране
министра исти положи у законском року); најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; психичку, физичку
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и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; држављанство Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни рад (српски). Кандидат за директора
установе образовања и васпитања може да
буде лице које није правноснажно осуђено за
привредни преступ у вршењу раније дужности;
које није осуђивано правноснажном пресудом
за кривична дела утврђена у члану 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, 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 примање или давање
мита и других кривичних 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 санкцију и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Наведени услови се доказују
приликом пријаве на конкурс и проверавају у
току рада. Пријава на конкурс обавезно треба
да садржи име и презиме, адресу, број телефона и потпис кандидата, а подноси се на српском
језику ћириличним писмом. Уз пријаву на конкурс, са кратком биографијом, кандидат треба
да поднесе и следећу документацију: оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; оверену фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно уверење о положеном стручном испиту; потврду о годинама рада у установи на пословима
образовања и васпитања после стеченог одговарајућег образовања (најмање 8 година);
извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству Републике Србије; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој спососбности за рад са децом и ученицима (може
и из досијеа, а изабрани кандидат ће накнадно, а пре закључења уговора, доставити ново
уверење); доказ о познавању језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад, доставља
се уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику; уколико се на конкурс
пријавило лице које је претходно обављало
дужност директора школе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања (оригинал
или оверену копију); уколико кандидат поседује доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду доставља извештај просветног саветника (оригинал или оверену копију); уверење
издато од привредног суда којим се доказује
да није осуђиван правноснажном пресудом за
привредни преступ у вршењу раније дужности;
уверење надлежног суда да није под истрагом
и да се не води кривични постуак; извод из казнене евиденције издат од стране полицијске
управе као доказ да кандидат није осуђиван за
кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона; програм рада директора школе за
мандатни период. С обзиром да Министарство
просвете Републике Србије није организовало
обуку и полагање испита за директора, пријава која не садржи доказе о томе сматраће се
потпуном, уз обавезу да изабрани кандидат
положи испит за директора у року прописаном
законом. Предност за избор директора школе
Бесплатна публикација о запошљавању

има кандидат који је стекао неко од звања према прописима из области образовања. Докази
који се прилажу морају бити у оригиналу или
оверене фотокопије, не старије од шест месеци. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса подносе се на адресу школе, са
назнаком „Конкурс за избор директора школе“. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкусра у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Све информације могу
се добити у Основној школи „Слободан Бајић
Паја“, Фрушкогорска бб, Сремска Митровица и
на тел. 022/630-571.
ОШ „Др ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
22323 Нови Сланкамен, Вука Краџића 1
тел. 022/591-422

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове

за 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за
заснивање радног односа предвиђених Законом о раду мора испуњавати и посебне услове
за пријем у радни однос предвиђене чл. 139 ст.
1 т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система
образовања и васпитања; да има одговарајуће
образовање (образовање је прописано Правилником о организацији и систематизацији послова у ОШ „Др Ђорђе Натошевић” Нови Сланкамен); 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 родоскврнуће,
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 да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад
(српски језик). Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја РС, а потребну документацију заједно
са одштампаним формуларом достављају установи лично или поштом на наведену адресу.
Уз пријаву кандидат прилаже документацију
којом се доказује испуњеност услова предвиђених Законом, Правилником и конкурсом,
тј. диплому о стеченом одговарајућем образовању - високо образовање стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), из области економских наука;
на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године, из области економских наука (оригинал
или оверена фотокопија - достављају сви кандидати), извод из казнене евиденције надлеж-

не полицијске управе, не старији од 6 месеци
(оригинал или оверена фотокопија - достављају
сви кандидати), уверење о држављанству, не
старије од 6 месеци (оригинал или оверена
фотокопија - достављају сви кандидати), доказ
да кандидат зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад (српски
језик) у обавези су да доставе само они кадидати који образовање нису стекли на српском
језику, а доказује се потврдом одговарајуће
образовне установе да је кандидат положио
испит из познавања српског језика (оригинал
или оверена фотокопија), доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља
се пре закључења уговора о раду. Пожељно је
да кандидат уз пријаву приложи и кратак CV.
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор у складу са Законом и Статутом
ОШ „Др Ђорђе Натошевић”. Комисија утврђује
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из чл. 139 Закона, у року од 8 дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе из претходног става и доноси
решење о избору кандидата у року од 8 дана
од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је 8
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве слати на адресу школе: 22323 Нови Сланкамен, Вука Караџића 1, са
назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети само
благовремене и потпуне пријаве. За све додатне информације обратити се секретару школе
на телефон: 022/591-422.
СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА
24000 Суботица, Козарачка 2а

Наставник у свим звањима
(доцент, ванредни професор и
редовни професор), научна област
Грађевинске конструкције
на неодређено - одређено време од 5
година

УСЛОВИ: доктор техничких наука, област
грађевинарство, радно искуство 5 година у
педагошком раду. Кандидати поред општих
услова треба да испуњавају и услове предвиђене чл. 74 став 1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и чланом
2 Правилника о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Новом Саду, број: 01-163/12 од
07.12.2017. године и члана 122 став 2 Статута
Грађевинског факултета бр. 278/2-30.04.2013.
и 487-1/27.06.2016. године.
ОСТАЛО:Уз пријаву на конкурс треба приложити: кратку биографију, диплому факултета,
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диплому доктора наука и списак објављених
радова и саме радове у протеклих 5 година. Ближе информације се могу добити на
телефон: 024/554-300. Пријаве са доказима о
испуњавању услова слати на адресу: Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет
Суботица, Козарачка 2а, 24000 Суботица. Конкурс је отворен 10 дана од дана објављивања
у средствим јавног информисања. Непотпуне и
неблаговремено приспеле пријаве се неће разматрати.
ШАБАЦ
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

15358 Бадовинци, Карађорђева 1
тел. 015/425-269, 426-553

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити
изабрано лице које испуњава услове прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17), односно лице које је стекло
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; да испуњава услове
за наставника те врсте школе и подручја рада,
за педагога и психолога школе: да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача
и стручног сарадника; обуку и положен испит
за директора установе и најмање осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; изузетно, ако се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140 став 1 и 2 наведеног закона, дужност директора основне школе
може да обавља и лице које има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 истог закона
за наставника те врсте школе, дозволу за рад
наставника, васпитача и сручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и
најмање десет година рада на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; то лице мора поседовати
одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или
више образовање; 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 родоскврнуће, за кривична дела примање
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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 против њега
није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/17); да није правноснажно осуђивано за привредни преступ у
вршењу раније (у било ком периоду рада) дужности директора или вршиоца дужности директора; да зна српски језик; да има држављанство Републике Србије. Кандидат попуњава
пријавни формулар који се може преузети на
званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (www.
mpn.gov.rs/formular за пријем у радни однос
у установама образовања и васпитања) и уз
одштампани пријавни формулар треба да приложи: биографију са кратким прегледом кретања у служби и прегледом плана рада директора школе за мандатни период (својеручно
потписано); доказ о стеченом образовању
(оригинал или оверену фотокопију дипломе);
доказ о положеном испиту за лиценцу (оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању
српског језика (достављају само кандидати који
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику, у том случају кандидат доставља
оригинал писани доказ или оверену фотокопију да је положио испит из српског језика по
програму одговарајуће високошколске установе; уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверену фотокопију, не старије
од 6 месеци); потврду о радном стажу (оригинал); доказ 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 родоскврнуће, 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 (уверење/потврду
из МУП-а; оригинал или оверену фотокопију не старије од шест месеци); потврду или уверење из надлежног 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 подношења оптужног предлога за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гл. РС“ бр. 88/17); оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; доказ
да није правноснажно осуђиван за привредни
преступ у вршењу раније (у било ком периоду
рада) дужности директора или вршиоца дужности директора (издаје надлежни привредни

суд, оригинал или оверена фотокопија - не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија
- не старије од 6 месеци); доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, доставља
кандидат који буде именован за директора пре
закључења уговора о међусобним правима и
обавезама (оригинал или оверана фотокопија);
потврду/уверење о обуци и положеном испиту
за директора установе (оригинал или оверена
фотокопија). Пријава која не садржи доказ о
обуци и положеном испиту за директора установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском
року положи испит за директора. Кандидат који
је раније (у било ком периоду рада) обављао
дужност директора или вршиоца дужности
директора школе дужан је да достави доказ о
резултату стручно-педагошког надзора установе (извештај просветног саветника) и оцену
спољашњег вредновања (фотокопија) или да
достави својеручно потписану изјаву да за време вршења дужности директора или вршиоца
дужности директора није вршен надзор (са назнаком да изјављује под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу). Пријава на конкурс
обавезно мора да садржи податке о кандидату:
име, презиме, адреса пребивалишта, односно
боравишта, контакт телефон, адреса електронске поште ако је кандидат поседује. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, не
рачунајући дан објављивања. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Пријава са потребном документацијом подноси
се у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс
за директора школе“. Документација се може
доставити лично (од 8.00 до 13.00 часова) или
поштом, на адресу школе. Кандидат који има
документацију у радном досијеу школе не може
је преузимати за потребе пријаве на конкурс.
Школа нема обавезу да пријављеном кандидату враћа документацију. Ближа обавештења
могу се добити у секретаријату школе, на број
телефона: 015/426-553.
УЖИЦЕ
ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ “ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ”

31310 Чајетина, Сердара Мићића 6
тел. 031/3831-268

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 13.06.2018. године, исправља се у
адреси, тако што уместо: 31315, треба
да стоји: 31310 Чајетина. У осталом делу
конкурс остаје непромењен.
В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
Владичин Хан
тел. 017/474-733

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба
да испуњава услове прописане чл. 122, 139 и
140 ст.1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17 и 27/18): да има одговарајуће високо
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Наука и образовање

образовање за наставника, васпитача и стручног сарадника стечено: 1. на студијама другог
степена (мастере академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије), и то (1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; (3) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. 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 или родоскрвнуће, 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. да има држављанство Републике Србије; 5.
да зна српски језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 6. да има дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника; 7.
да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; 8. да има
положен испит за директора установе; 9. уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора може бити
изабрано и лице које уз испуњеност осталих
горенаведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 ст. 3 истог закона, то јест
високо образовање стечено на студијама првог
степена основне академске, односно струковне
и специјалистичке струковне студије или на
студијама у трајању од три године, или више
образовање за наставнике те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада на
пословима васпитања и образовања у установи, после стеченог одговарајућег образовања.
Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези
да приложи: оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању;
оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту;
оригинал потврду о радном стажу, најмање
осам (8) година рада у области образовања, не
старије од 6 месеци; оригинал уверење да није
осуђиван правоснажном пресудом за наведена
кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања,
не старије од 6 месеци; оригинал уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци; оригинал извода из матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци; фотокопија доказа о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника) ако га поседуБесплатна публикација о запошљавању

је, а уколико је кандидат претходно обављао
функцију директора школе и фотокопија доказа о резултату стручно-педагошког надзора
школе и оцену спољашњег вредновања (само
кандидати који су претходно обављали дужност директора установе); оригинал лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима, не
старије од 6 месеци, доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о међусобним
правима и обавезама; оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за директора
установе (пријава која не садржи уверење о
положеном испиту за директора установе неће
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат
ће бити у обавези да у законском року положи
испит за директора школе); преглед кретања у
служби са биографским подацима (необавезно)
и доказе о својим стручним и организационим
способностима (необавезно). Доказ о знању
српског језика, на коме се остварује образовно-васпитни рад, доставља само кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском језику. Пријава на конкурс, са доказима,
подноси се препорученом пошиљком или лично на адресу школе, у затвореној коверти са
назнаком: „Конкурс за избор директора”. Рок за
подношење пријаве на конкурс је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Ближа обавештења могу
се добити од секретара школе, на телефон:
017/474-733.

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 родоскрвнуће, 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 да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
Уз пријаву кандидати прилажу: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење о држављанству
(оригинал или оверена фотокопија, не старија
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија, не старија
од 6 месеци), доказ о неосуђиваности. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима кандидат подноси пре закључивања уговора о раду.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

ВРШАЦ

на одређено време до истека првог
мандата директора

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ МАЛЕТИЋ”

26346 Јасеново, Маршала Тита 1
тел. 013/855-109

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, односно до
повратка запосленог са функције

УСЛОВИ: За обављање послова радног места
дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове може се засновати радни
однос са лицем које испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и које је стекло високо
образовање на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по
пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, и то са
дипломираним економистом, дипломираним
економистом - мастером или са дипломираним
економистом који је стекао високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање
четири године.
ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба да испуњавају
следеће посебне услове: да имају психичку и
физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да нису правоснажном
пресудом осуђивани за кривична дела за која је

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

Наставник солфеђа

УСЛОВИ: Кандидати треба: 1) да имају одговарајуће образовање из члана 140 Закона о
основама система образовања и васпитања,
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), на основним студијама у трајању од најмање 4 године по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005, за наставника солфеђа: дипл.
музичар, усмерење музички педагог; дипл.
музички педагог; дипл. музичар - педагог; професор солфеђа и музичке културе; професор
солфеђа; мастер теоретичар уметности, професионални статус - музички педагог; 2) да имају
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; 3) 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 родоскврнуће, 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 да за њих није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство Републике
Србије; 5) да знају српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати прилажу: формулар за пријаву на конкурс (са сајта Министарства просвете); доказ о одговарајућем обра20.06.2018. | Број 782 - 783 |
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зовању; доказ да нису кажњавани за дела из
тачке 3 - из полиције; уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци;
доказ о знању српског језика (диплома средње
школе), уколико одговарајуће образовање није
било на српском језику; извод из матичне књиге рођених; фотокопију личне карте. Доказе из
тачака 1, 3-5 подносе кандидати, док доказ из
тачке 2 конкурса подноси само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сва приложена документа морају бити оригинална или
оверене фотокопије. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати путем поште на адресу:
Музичка школа „Јосиф Маринковић“ Вршац,
Трг победе 4.
ЗАЈЕЧАР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БУЦКО“
18230 Сокобања
Митрополита Михаила 16
тел. 018/830-249

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће образовање из
чл. 140 ст. 1 и 2, дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника и најмање 8
година рада у предшколској установи или одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 3 Закона
о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” број 88/17), дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника и
најмање 10 година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања;
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 родоскврнуће, 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 да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство РС; да зна
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су обавезни
да уз пријаву и биографију приложе: оверену
фотокопију дипломе, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству (не старије
од шест месеци), попуњен пријавни формулар.
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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ЗРЕЊАНИН
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА И
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА
„УРОШ ПРЕДИЋ”

23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Наставник предметне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, у
подручју рада Производња и прерада
хране, предмети: Операције и мерења
у пекарству са 10% радног времена,
Сировине у пекарству са 23% радног
времена, Производња хлеба са 36%
радног времена, Ензимологија са 5%
радног времена и Производња пецива,
колача и тестенина са 26% радног
времена

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће
образовање у складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања,
стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије): студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука уз претходно
завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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 насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, 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 да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5.
да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат треба
да испуњава услове у погледу степена и врсте
образовања који су прописани чланом 4 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада
Пољопривреда, производња и прерада хране
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/15,
10/16 и 2/17), односно да је:
За предмет Операције и мерења у пекарству: (1) дипломирани инжењер технолог,
одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка; (2) дипломирани инжењер технолог,
одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско
и биохемијско инжењерство, или биохемијско

инжењерство и биотехнологија; (3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено
инжењерство, смерови угљенохидратна храна или микробиолошки процеси; (4) дипломирани инжењер технологије, сви одсеци или
смерови осим текстилног; (5) дипломирани
инжењер технологије исхране; (6) дипломирани инжењер технологије врења; (7) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа; (8) дипломирани инжењер
прехрамбене технологије биљних производа; (9) дипломирани инжењер прехрамбене технологије; (10) дипломирани инжењер
пољопривреде за технологију конзервирања и
врења; (11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;
(12) дипломирани инжењер пољопривреде за
технологију сточних производа; (13) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију анималних производа; (14) дипломирани
инжењер пољопривреде за технологију биљних производа; (15) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске
студије на студијском програму: Биохемијско
инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено
инжењерство или Прехрамбена технологија;
(16) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на
одсеку Прехрамбена технологија; (17) мастер
инжењер пољопривреде, претходно завршене
основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија
анималних производа; Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом
у производњи хране.
За предмете Сировине у пекарству, Производња хлеба и Производња пецива, колача
и тестенина: (1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка; (2) дипломирани инжењер технолог,
одсеци биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или
биохемијско инжењерство и биотехнологија;
(3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна храна
или микробиолошки процеси; (4) дипломирани инжењер технологије, смерови угљенохидратне хране или микробиолошки процеси;
(5) дипломирани инжењер технологије, смер
биохемијско и прехрамбено инжењерство; (6)
дипломирани инжењер технологије хемијског
и биохемијског инжењерства; (7) дипломирани
инжењер технологије исхране; (8) дипломирани инжењер технологије врења; (9) дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних производа; (10) дипломирани инжењер
пољопривреде за технологију конзервирања и
врења; (11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа;
(12) дипломирани инжењер пољопривреде за
технологију биљних производа; (13) мастер
инжењер технологије, претходно завршене
основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија; (14) мастер инжењер
технологије, претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија; (15) мастер инжењер пољопривреде,
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претходно завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на
модулима: Технологија конзервисања и врења;
Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране.
За предмет Ензимологија: (1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група биотехнолошка; (2)
дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско
инжењерство или биохемијско инжењерство
и биотехнологија; (3) дипломирани инжењер
технолог, одсек прехрамбено инжењерство,
смерови угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна храна, конзервна храна или микробиолошки процеси; (4) дипломирани инжењер
технологије, смерови: конзервна храна, угљенохидратне хране; микробиолошки процеси или конзервисана храна; (5) дипломирани
инжењер технологије исхране; (6) дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства; (7) дипломирани ветеринар
за хигијену и технологију животних намирница;
(8) дипломирани инжењер прехрамбене технологије анималних производа; (9) дипломирани
инжењер прехрамбене технологије биљних
производа; (10) дипломирани инжењер технологије врења; (11) дипломирани инжењер
технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство; (12) дипломирани инжењер
пољопривреде за технологију конзервирања и
врења; (13) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа; (14)
дипломирани инжењер пољопривреде за технологију сточних производа; (15) дипломирани
инжењер пољопривреде за технологију анималних производа; (16) дипломирани инжењер
пољопривреде за технологију биљних производа; (17) мастер инжењер технологије, претходно завршене основне академске студије на
студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија; (18) мастер
инжењер пољопривреде, претходно завршене
основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија
анималних производа, Технологија конзервисања и врења; Технологија ратарских производа или Управљање безбедношћу и квалитетом
у производњи хране.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави: попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; оригинал или оверену
фотокопију уверења из казнене евиденције
Министарства унутрашњих послова; оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; оверену фотокопију
дипломе или уверења о завршеној средњој,
вишој или високој стручној спреми на српском
језику или оверену фотокопију потврде којом се
доказује да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању српског језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад; оригиБесплатна публикација о запошљавању

нал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима
подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Пријавни формулар, биографију са подацима (име, презиме, адреса, контакт телефон) и важећим, односно овереним
фотокопијама докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за
пријем у радни однос на оглашено радно место,
кандидати достављају на адресу: Хемијско-прехрамбена и текстилна школа „Урош Предић”,
23000 Зрењанин, Стевице Јовановић 46, путем
поште, у року од 10 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве ће бити одбачене.
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2

Наставник акушерства са негом

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 23,5%
радног времена

УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о
раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука
УС и 113/2017), треба да испуњава и посебне
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања односно да: 1. има одговарајуће образовање: складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања које је стекло а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета и студије
другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; б) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. У складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада здравство
и социјална заштита („Службени гласник РС Просветни гласник”, број 21/15 и 11/16): виша
медицинска сестра - техничар; виша медицинска сестра; виша струковна медицинска
сестра; организатор здравствене неге; виша
гинеколошко-акушерска сестра; специјалиста
струковна медицинска сестра; специјалиста
струковна медицинска сестра бабица; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска
сестра; виша медицинска сестра општег смера;
виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши медицински техничар. Лице треба да
има претходно стечено средње образовање у
подручју рада Здравство и социјална заштита
за образовни профил гинеколошко-акушерска
сестра; 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 родоскврнуће,
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; има држављанство Републике Србије; 5.
зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати треба да
доставе: попуњен пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(http://www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој
врсти и степену стручне спреме; оригинал или
оверена фотокопија дипломе о претходно стеченом средњем образовању у подручју рада
Здравство и социјална заштита; оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије; доказ о испуњавању услове
из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама
система образовања и васпитања односно да
је лице 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 (оригинал или оверена фотокопија) - српски језик; оригинал или оверена
фотокопија уверења (извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих послова
којим кандидат доказује да није осуђиван у
складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Рок за подношење пријава са потребним
доказима о испуњавању услова конкурса је 8
дана, рачунајући од дана објављивања текста
конкурса у пбликацији Националне службе за
запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће
бити разматране. Пријаве се шаљу поштом или
предају лично на адресу: Медицинска школа
23000 Зрењанин, Новосадска 2 са назнаком „За
конкурс”. Сва потребна обавештења можете
добити од секретара школе, лично или телефоном на број: 023/533-270.
Наставник здравствене неге

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о
раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука
УС и 113/17), треба да испуњава и посебне
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања односно
да: има одговарајуће образовање: у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања које је стекло а) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета и студије
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другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; б) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Укладу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада здравство и социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, број 21/15 и 11/16): виша медицинска сестра - техничар; виша медицинска сестра; струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста струковна
медицинска сестра; дипломирана медицинска
сестра; мастер медицинска сестра; виша медицинска сестра општег смера; виша медицинска
сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши медицински
техничар. Лице треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита; 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 родоскврнуће, 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, има
држављанство Републике Србије; зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Учесници конкурса треба да
доставе: попуњен пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(http://www.mpn.gov.rs), оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој
врсти и степену стручне спреме, оригинал или
оверена фотокопија дипломе о претходно стеченом средњем образовању у подручју рада
Здравство и социјална заштита, оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије; доказ о испуњавању услове
из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основама
система образовања и васпитања односно да
је лице 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 (оригинал или оверена фотокопија) - српски језик; оригинал или оверена
фотокопија уверења (извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих послова
којим кандидат доказује да није осуђиван у
складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само
изабрани кандидат пре закључења уговора о
раду. Рок за подношење пријава са потребним
доказима о испуњавању услова конкурса је 8

54

| Број 782 - 783 | 20.06.2018.

дана, рачунајући од дана објављивања текста
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне
и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве се шаљу
поштом или предају лично на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска
2, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе,
лично или телефоном на број 023/533-270.
Наставник здравствене неге

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 76,5%
радног времена

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл.
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17),
треба да испуњава и посебне услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања односно: да има одговарајуће образовање: у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања које је
стекло а) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; б) на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. У складу
са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју
рада здравство и социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 21/15
и 11/16): виша медицинска сестра - техничар;
виша медицинска сестра; струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска
сестра; виша медицинска сестра општег смера;
виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког смера; виши медицински техничар; лице треба да
има претходно стечено средње образовање у
подручју рада Здравство и социјална заштита;
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 родоскврнуће,
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 има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Учесници
конкурса треба да доставе: попуњен пријавни

формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs),
оригинал или оверену фотокопију дипломе
(уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме, оригинал или оверену фотокопију
дипломе о претходно стеченом средњем образовању у подручју рада Здравство и социјална
заштита, оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије;
доказ о испуњавању услове из члана 139 став
1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да је лице 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 (оригинал или оверена фотокопија) - српски језик;
оригинал или оверена фотокопија уверења
(извода из казнене евиденције) Министарства
унутрашњих послова којим кандидат доказује
да није осуђиван у складу са чланом 139 став
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава са потребним доказима о испуњавању
услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана
објављивања текста конкурса у публикацији
„Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве се шаљу поштом или предају
лично на адресу: Медицинска школа, 23000
Зрењанин, Новосадска 2, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично или телефоном
на број 023/533-270.
ОСНОВНА ШКОЛА “ИВО ЛОЛА РИБАР”
Сутјеска

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба
да испуњава услове прописане члановима 122,
139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17 и 27/18), I - да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе,
педагога или психолога школе стечено: 1) на
студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) студије
другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интередисциплинарне, мулитидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне односно стручне области или области педагошких наука, уз
услов да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, осносно групу предмета
предвиђених школским програмом основног
образовања и васпитања, 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; II - да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; III - да није
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осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као
и кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
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 да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; IV - да има држављанство
Републике Србије; V - да зна српски језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад; VI
- да има дозволу за рад наставника или стручног сарадника; VII - да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајуће
образовања; VIII - да има положен испит за
директора установе. IX Уколико се на конкурс
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања,
за директора може бити изабрано и лице, које
уз испуњеност осталих горе наведених услова
(II, III, IV, V, VI и VIII) има одговарајуће обра-

зовање из члана 140 ст. 3 истог закона, односно високо образовање стечено на студијама
првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне стуије)
у трајању од три године, или више образовање
за наставника и стручног сарадника основне
школе и најмање десет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајуће образовања. Уз пријаву
на конкурс кандидат је у обавези да приложи: оверену фотокопију диполоме о стеченом
одговарајућем високом образовању; оверену
фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном стажу, уверење да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за наведена
кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3) Закона
о основама система образовања и васпитања,
уверење о дружављанству; извод из матичне
књиге рођених; оверену фотокопију доказа о
резултату стручно-педагошког надзора о раду
кандидата (извештај просветног саветника) ако
га поседује, а уколико је кандидат предходно
обављао функцију директора школе и оверену
фотокопију извештаја о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања; лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад

са децом и ученицима - доставља изабрани
кандидат пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама; оверену фотокопију
уверења о положеном испиту за директора
установе (пријава која не садржи уверење о
положеном испиту за директора установе неће
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат
ће бити у обавези да у законоском року положи испит за дирекора школе); доказ о знању
српског језика, на коме се осварује образовно-васпитни рад, доставља само кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском језику; биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада
директора школе. Пријава на конкурс, са доказима, подноси се препорученом пошиљком или
лично на адресу школе, у затвореној коверти,
са назнаком „Конкурс за избор дирекора“. Рок
за подношење пријаве на конкурс је 15 дана
од дана објављивања у публикацији “Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Ближа обавештења могу
се добити од секретара школе, на телефон:
023/851-002.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
Бесплатна публикација о запошљавању
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Конференција „Равноправно у ланцу вредности“

ПОДРШКА ПРЕДУЗЕТНИЦАМА

Циљ је да се мотивишу велике компаније да укључују предузетнице и женске фирме
у ланац вредности. Колико је то важно, говори податак Светске банке да се укупни
друштвени бруто производ повећава за целих 20 одсто уколико су оба пола једнако
заступљена у привреди
Конференција „Равноправно у ланцу
вредности“, на којој је било речи о потреби да
велике компаније укључују предузетнице и
женске фирме у ланац вредности, одржана
је у Скупштини Београда. Тиме је започета
реализација заједничког пројекта Координационог тела за родну равноправност и Удружења пословних жена Србије, уз подршку
Америчке привредне коморе (AmCham) и Савета страних инвеститора (FiC).
Циљ је да се мотивишу велике компаније
да укључују предузетнице и женске фирме у
ланац вредности. Колико је то важно, говори
податак Светске банке да се укупни друштвени бруто производ повећава за целих 20 одсто уколико су оба пола једнако заступљена
у привреди.
На конференцији посвећеној оснаживању женског предузетништва речено је да
принципи одрживе економије уважавају
актуелну регулативу, која почива на одређеним процедурама које велике корпорације
не могу и не треба да заобиђу. Процедуре
се односе на набавке, у смислу интегрисања
малих предузећа, која често немају довољно
капацитета за укључивање у ланце вредности великих компанија.
Конференцију „Равноправно у ланцу
вредности“ отворила је Зорана Михајловић,
потпредседница Владе Србије и председница Координационог тела за родну равноправност, истичући да су жене власнице скоро
трећине предузетничких фирми у Србији и
да више од 200.000 породица живи од женског предузетништва.
Она је том приликом најавила да ће у
Министарству саобраћаја, грађевинарства
и инфраструктуре ускоро бити отворено обданиште за децу запослених, односно да ће
бити обезбеђен и уређен адекватан простор
за обданиште, у којем ће запослени моћи ће
да оставе децу током радног времена. Ми-

нистарка је нагласила и да је задатак друштва да помогне женама да постану економски
самосталне и да уђу у ланац набавке великих
компанија.
„Укључивање малих женских предузећа
у ланац набавки није само питање друштвене одговорности, већ и економски интерес
земље и захтева стварање законских услова
како би се положај жена предузетница на
тржишту поправио. Данас их у Србији има
31% од укупног броја предузетника. С друге
стране, знамо да су жене слободне само када
су економски самосталне, зато је важно да
помиримо родитељство и посао. Постоје ствари које сви заједно као друштво морамо
да урадимо“, истакла је Зорана Михајловић
и додала: „Годинама обилазимо Србију, разговарамо са предузетницама и увек дођемо
до тога да је највећи проблем како да велики
ланци препознају мале и микро фирме и да
их укључе. То није једноставно и лако, али
морамо наћи законске начине да то спроведемо. Зато подржавамо иницијативу Удружења пословних жена да кроз институције
и законске оквире решимо питање укључивања предузетница у ланац набавке“.
Удружење пословних жена Србије укључило се у ову кампању тако што је установило
награде и признања за компаније које буду
пружиле најбоље примере за укључивање у
ланце вредности.
„Реч је о специјалном признању под називом ‚Родно најсензитивнија компанија‘, а у
оквиру највеће манифестације за промоцију
женског предузетништва у Србији ‚Цвет успеха за жену змаја‘. Признање ће први пут
бити додељено на свечаности у октобру, са
идејом да се додељује и сваке следеће године”, каже Сања Поповић Пантић, председница Удружења пословних жена Србије.
Председница Управног одбора Америчке привредне коморе Јелена Павловић рекла

Панел „Искуства у позитивној дискриминацији – стратегије за
унапређење економског положаја жена унутар компанија и у
локалној заједници“
Представници компанија које већ спроводе одређене родно сензитивне стратегије и
оснажују жене, како у својим компанијама, тако и у локалној заједници, изнели су на панелу своја досадашња искуства. Између осталог, говорило се о принципима оснаживања
жена и посебно о потреби сарадње и повезивања корпоративног сектора са сектором
малих предузећа, нарочито женским бизнисима, који су тренутно веома удаљени, иако је
у обостраном интересу да буду део једног привредног еко-система.

Фотографија: poslovnezene.org.rs
Бесплатна публикација о запошљавању
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је да ће та организација помоћи предузетницама које оснивају и воде мала и средња
предузећа да се укључе на тржиште и добију
равноправан приступ образовању и информацијама како да разумеју потребе тржишта
и да са својим производима и услугама буду
конкурентне. Она је истакла да Комора верује
у оснаживање женског предузетништва.
„Верујемо да су важни примери који показују да жене у Србији имају потенцијал да
обављају одговорне послове и да постижу
врхунске резултате, како у јавним пословима
тако и у приватном бизнису“, рекла је Јелена Павловић и додала да је велики број жена
на руководећим позицијама у 300 компанија
које су чланице Америчке привредне коморе
и да их је сваке године све више.
И у Савету страних инвеститора наводе
да ће та организација помоћи развоју малих
и средњих предузећа акцијама у ланцу снадбевања, које подразумевају подизање нивоа
технологија и стандарда. „Као велике компаније свесни смо да смо генератори развоја,
али знамо да без жена не можемо ништа да
урадимо. Желимо да број запослених жена
у менаџменту буде близу 40-50 одсто и ту
смо да помогнемо на сваки начин“, поручио
је члан Управног одбора Савета Маринко Укропина.
Конференцији је поред бројних званица
присуствовао и амбасадор Холандије Хенрик
ван ден Дол, а учесници су пре почетка скупа обишли изложбу оригиналних производа
предузетница из Удружења пословних жена
Србије.
После панела на којем се говорило о
искуствима у позитивној дискриминацији
у стратегији за унапређење економског положаја жена унутар компанија у локалној
заједници, оджзани су и пословни сусрети и
представљена женска предузећа - чланице
Удружења пословних жена Србије. На састанцима су учесници имали прилику да се на
лицу места упознају са производима и услугама предузетница.
Јелена Бајевић
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Најбоље из Србије

КАКО СЕ НА НАШЕМ КАЖЕ
БРАВО

Међу победницима су велике компаније и робни брендови са традицијом,
али и неке нове младе, иновативне фирме из предузетничке заједнице и
пољопривредна газдинства чији производи ће уз „браво“ лакше освајати
купце и пробијати се у свету
Додељена су признања најуспешнијим
домаћим робним и корпоративним брендовима на завршној свечаности акције „Најбоље
из Србије 2017“. Признања су доделили Привредна комора Србије и Министарство трговине, туризма и телекомуникација.

ну, „Нектару“ за пиће и „Аури“ у категорији
хемија, козметика, фармацеутски и остали
производи. Компанија „Алфа плам“ Врање
освојила је признање „Најбоље из Србије
2017“ у категорији производи за кућу и трајна
потрошна добра, НИС - Нови Сад за производна добра и пословне услуге, а као најбоље
велико услужно предузеће награђен је Аеродром „Никола Тесла“. У категорији мала и
средња услужна предузећа награђена је компанија „Energy Net“.

Под слоганом овогодишњег такмичења
„Како се на нашем каже БРАВО“, признање је
уручено у 24 категорије, међу којима су три
нове – Најбољи хотел, Најбољи „мали“ туристички смештај и Најбољи органски производ.
- „Најбоље из Србије“ је наш начин да
кажемо „браво“, да наградимо, подржимо и
промовишемо најуспешније брендове и подстакнемо мање добре да буду бољи. За наше
компаније то је пут до веће видљивости и
боље тржишне позиције, што потврђују искуства и досадашњих добитника. Ова награда
отвара врата нових потрошача и партнера,
баш зато што се не купује и не добија, већ заслужује - изјавио је Марко Чадеж, председник ПКС.

нове младе, иновативне фирме из предузетничке заједнице и пољопривредна газдинства чији производи ће уз „браво“ лакше освајати купце и пробијати се у свету.
У категорији робе свакодневне потрошње
најбољи робни брендови су ајвар „Бакина тајна“ у сектору хране, „Нектар фемили“ у сектору пића, док је у области хемије, козметике,
фармацеутских и осталих производа награда „Најбоље из Србије 2017“ припала бренду
„Мерикс“.
Компанија „P...S...fashion“ награђена је у
категорији одећа, текстил и обућа, најбољи
производи за кућу су „Горење“ апарати за домаћинство, док је пиротска пеглана кобасица
понела титулу најбољег локалног бренда. Водећи бренд са ознаком географског порекла
је сремски кулен, најбољи органски производ
спанаћ из Царске баре, а „Вртлари“ су награђени за увођење новог бренда.
- Престижно признање „Најбоље из Србије“ ове године понела су 24 бренда, а структура учесника акције, од малих пољопривредних газдинстава до великих система са
неколико хиљада запослених, доказ је да
привреда Србије у свакој области, од аграра,
преко туризма, до енергетике, има квалитетне брендове - истакла је премијерка Ана
Брнабић.

Он је додао да је, пратећи савремене
трендове, у пословању и на тржишту ПКС ове
године увела и нове категорије за перспективне туристичке брендове и органске производе.
Међу овогодишњим победницима су велике компаније које годинама носе ознаку
„Најбоље из Србије“ и робни брендови са традицијом, препознатљиви не само на домаћем
него и на међународном тржишту, али и неке
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- Сваки успех, а нарочито успех привредника, треба да буде препознат и признат. Организацијом традиционалне манифестације
и избора најбољих брендова, 13. пут, Привредна комора Србије и Министарство трговине, туризма и телекомуникација, промовишу
најбоље робне и корпоративне брендове и на
тај начин подстичу стварање квалитетних
производа на тржишту Србије - истакла је
она.
За најбоље корпоративне брендове у категорији роба свакодневне потрошње признања су припала компанији „Бамби“ за хра-

За најуспешније увођење стартап предузећа награђен је „Happy Honey“, најбољи
извозник је HBIS Group Serbia Iron & Steel у
категорији великих и Alumil YU Industry у категорији малих и средњих предузећа.
Најбоља туристичка манифестација
је Тамбурица фест, најбољи хотел у Србији
је Grand Hotel & Spa, док је етно-комплекс
„Врдничка кула“ најбољи „мали“ туристички
смештај у Србији.
- Манифестација „Најбоље из Србије“ показује да осим спортиста, научника, наших
студената и наше компаније могу бити добри
брендови, нешто што можемо да искористимо
у свету за промоцију земље. Са друге стране,
те компаније доприносе привредном расту и
развоју земље - поручио је Расим Љајић, потпредседник Владе Србије и министар трговине, туризма и телекомуникација.
Специјална награда жирија припала је
компанији „Harder Digital Sova“, а награда за
континуирани развој бренда „Кнез петролу“.
У Акцији „Најбоље из Србије 2017“ номиновано је више од 150 брендова. Традиционална акција, коју су 13. пут организовали
ПКС и Министарство трговине, туризма и телекомуникација, подиже видљивост домаћих
брендова, а признање које је од 2004. понело
око 340 добитника у различитим категоријама, постало је мерило успеха и тржишне препознатљивости.
Чланови жирија акције „Најбоље из Србије 2017“ били су представници Министарства трговине, туризма и телекомуникација,
Министарства привреде, Привредне коморе
Србије и истакнути стручњаци из света маркетинга, комуникација и медија, заштите
потрошача.
Од 2004. године, када је акција „Најбоље
из Србије“ први пут организована, номиновано је више од од 1.850 брендова.
Извор: ПКС
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Светски дан заштите животне средине

КАКАВ ЈЕ ПРИРОДНИ УКУС БИЗНИСА?
Уколико не будемо на време размишљали и на одржив начин користили природне
ресурсе, они ће трајати много краће него што је било која прогноза предвиђала

Светски дан заштите животне средине, 5.
јун, обележава се у више од стотину земаља
света. Ове године главна тема је борба против загађења пластиком, па је и слоган овогодишње манифестације: „Победи загађење
пластиком! Ако не можеш да је поново употребиш, не користи је“.
Министар заштите животне средине Горан Триван обећао је да неће бити изградње
мини-хидроелектрана у заштићеним подручјима, да ће се преиспитати оно што се
дешава у националним парковима и да ће
ово министарство посебну пажњу посветити
заштити вода и пошумљавању.
Центар за унапређење животне средине
и ГИЗ обележили су 5. јун манифестацијом
„Биоодрживи свет“ у Дому омладине, у оквиру
које је организован изложбени програм „Зелени трг“ и панел-дискусија „Какав је природни
укус бизниса“, као и пројекција документарног
филма „Више од меда“.
Догађај је регионалног карактера и поред
Београда истовремено је одржан и у Суботици
и Сарајеву.

Нестајање медоносних пчела
„Човек је највише утицао на то да се повећа
бројност медоносних пчела, али је и кривац за
њихово нестајање“, рекао је професор Биолошког факултета Универзитета у Београду Љубиша Станисављевић, на панел дискусији „Какав
је (природни) укус бизниса?“
„Врхунац развоја и нестанка медоносних
пчела је у најразвијенијим земљама света, а
први пад бројности друштава медоносне пчеле забележен прво у Сједињеним Америчким
Државама“, рекао је Станисављевић и додао да
је феномен нестајања медоносних пчела још
присутан, али се не зна тачно који су узрочници, а сумња се да су неки од њих глобално загревање и употреба пестицида у производњи
неких култура, као што су сунцокрет и уљана
репица.
Члан Удружења пчелара Лесковац Владимир Савановић рекао је да су приметили да
је у периоду када се третирало жито дошло до
опадања снаге друштава. „Нису то превелики

ЕУ: ЧЕТВРТИНА НОВОГ БУЏЕТА ЗА ЕКОЛОГИЈУ
Климатске промене су постале највећа претња човечанству, па ће зато четвртина новог
седмогодишњег буџета Европске уније бити намењена за заштиту климе. То је на безбедносној конференцији “GLOBSEC 2018 - Братислава форум”, одржаној у главном граду Словачке, истакао потпредседник Европске комисије и европски комесар за енергетику Марош
Шефчович.
Потписивање Париског климатског споразума било је, по његовим речима, прекретница
у окретању човечанства према правом путу у будућност. ЕУ је, по његовим речима, прва
велика економија која је своје обавезе из Париског споразума претворила у правно обавезујуће прописе. У томе најзначаније место имају систем трговања емисијама и систем
снижавања емисија из собраћајних средстава. „Што се тиче европских финансија, ствар је
већ сада јасна – четвртина буџета ЕУ у наредних седам година ићи ће на екологију”, закључио је Шефчович..
губици“, рекао је Савановић и додао да је на то
утицао људски фактор.

Прва баштенска заједница
Представница Удружења грађана „Ама“ –
Центар за негу човека и природе, које координира „Башталиштем“, Катарина Миленковић,
рекла је да се баве храном која је добра и за
конзументе, али и за произвођаче и за природу. Она је рекла да је ово удружење основало
и координира првом баштенском заједницом, односно заједничком градском баштом
„Башталиште“, која има 22 мале парцеле на

ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У организацији удружења „Амбасадори одрживог развоја и животне средине“ и Привредне коморе Србије, а уз подршку Програма УН за животну средину, одржана је Четрнаеста
регионална конференција „Животна средина ка Европи ЕнЕ18“, посвећена теми заштите
природе и развоја одговорног према природи. Скуп представља званичан догађај којим се
у Србији обележавају Светски дан заштите животне средине и Европска недеља одрживог
развоја.
Конференција је била прилика да значајан број учесника из земље и иностранства, представљањем актуелних тема у области заштите природе, укаже на битна питања у овој области, као и на значај подизања нивоа знања о томе како се малим променама у свакодневном животу може смањити терет загађења на природу и животну средину.
Током конференције су додељене награде тимовима из основних школа у Србији, победницима на креативном конкурсу „У коштац са пластиком!“. Циљ конкурса је подизање свести
деце о негативном утицају пластичног отпада на здравље људи и животну средину, могућностима за поновну употребу и рециклажу пластике, као и правилном одлагању пластичног
отпада.
Извор: ПКС

Бесплатна публикација о запошљавању

којима Београђани произвође поврће по принципима органске пољопривреде за сопствене
потребе.
Према њеним речима, градске баште су
мале оазе у којима могу да живе пчеле, да се
развија биодиверзитет и оне значајно доприносе смањењу утицаја климатских промена у
свету.
Катарина Миленковић је рекла да је недавно рађено истраживање на Шумарском
факултету у Београду у оквиру кога су студенти испитивали грађане београдских општина
Раковице, Палилуле и Новог Београда и дошли
до закључка да је више од 60 одсто грађана заинтересовано за концепт баштенских заједница.
Представница Отвореног регионалног
фонда за југоисточну Европу – Пројекат биодиверзитет Кристина Кујунџић, рекла је да је
идеја била да бар један дан скрену пажњу на
то да животна средина даје ресурсе које човек
користи, али се они и троше. „Уколико не будемо на време размишљали и на одржив начин
користили те ресурсе они ће трајати много
краће него што је било која прогноза предвиђала“, рекла је Кујунџићева.
Манифестација „Биоодрживи свет“ обележена је вожњом бициклиста кроз град, а у
галерији Отвореног универзитета Суботица
посетиоци су имали прилику да се упознају са
историјатом Палићког и Лудашког језера кроз
фотографије Мишела Рохмана и Николе Тумбаса, а било је речи и о очувању та два језера.
Извор: Данас
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Јавни радови

ШАНСА ЗА
ПОСАО

Више од 30 одсто пријављених на евиденцију НСЗ је са ниским квалификацијама.
Њихове шансе за запошљавање су мале, па су веома важне прилике за посао које им се
пружају управо кроз ову меру. Јавни радови су једна од најпопуларнијих мера активне
политике запошљавања коју НСЗ спроводи дуги низ година
Програм јавних радова у оквиру Националног акционог плана запошљавања намењен је пре свега теже запошљивим и социјално угроженим групама незапослених, а пружа им могућност да, макар краткорочно, на четири месеца добију могућност да раде и зараде. Посебно
је важно што на тај начин добијају прилику за социјалну интеграцију и
економску независност, као и за унапређење својих радних способности.
Током ове године план је да кроз јавне радове посао добију 2.653 незапослене особе са евиденције у целој Србији.
Националној служби за запошљавање ове године Влада Србије одобрила је већи буџет у односу на претходну, па је тако за активне мере
запошљавања одобрено 3 милијарде и 650 милиона динара и још 550
милиона за запошљавање особа са инвалидитетом.
Управо су за ОСИ,
ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВАЦА
али и друге угрожене
категорије, под условом
Током ангажовања незапосленог послода су лица пријављена
давац је у обавези да са њим закључи угона евиденцију незапосвор о привременим и повременим пословилених НСЗ, намењени и
ма и изврши пријаву на обавезно социјално
јавни радови, као мера
осигурање. Такође, дужан је да редовно
пажљиво осмишљеуплаћује накнаду за уговорени посао, као
на баш за њих: Роме,
и порезе и доприносе, накнаде трошкова
вишкове запослених,
доласка на посао и одласка. Поред тога,
кориснике новчане сопослодавац треба да обезбеди вођу процијалне помоћи, дугограма или ментора за обуку незапослених
рочно незапослене, оне
који су ангажовани на том јавном раду,
без или са ниским кваобезбеди заштиту и безбедност у складу са
лификацијама…
законом.
Један од приоритета у раду Националне
службе за запошљавање јесте управо укључивање теже запошљивих категорија у свет рада,
а посебно су значајни програми намењени особама са инвалидитетом.
За све њих, радно ангажовање преко јавних радова значи и њихово оснаживање, економско осамостаљивање и интеграцију у друштво, али и
стицање нових искустава, чиме им се побољшава квалитет живота.
Мора се нагласити да је више од 30 одсто пријављених на евиденцију са ниским квалификацијама, њихове шансе за запошљавање су
мале, па су веома важне прилике за посао које им се пружају управо
кроз ову меру. Јавни радови су једна од најпопуларнијих мера активне
политике запошљавања коју НСЗ спроводи дуги низ година.

ПРОГРАМ ЈАВНИХ РАДОВА ЗА ОСОБЕ СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ
Особе са инвалидитетом су посебно рањива група када говоримо о запошљавању, нарочито када се узме у обзир да је на
евиденцију Националне службе за запошљавање пријављено
око 15.000 ОСИ, а већина је или без или са ниским квалификацијама, па је шанса за њихово запошљавање изузетно мала.
Јавним конкурсом за јавне радове у оквиру којих се ангажују
ОСИ за 2018. годину, на територији Србије поднети су захтеви послодаваца за ангажовање 2.258 радника, а донета одлука о одобравању средстава за спровођење 441 јавног рада
на којима ће бити ангажовано 1.659 особа са инвалидитетом.
До сада је закључено 406 уговора, којима је обухваћено 1.539
ОСИ. Подаци за град Београд говоре да је поднето 175 захтева
послодаваца и до сада одобрена средства за 39 јавних радова.
Према плану Националне службе за запошљавање, током ове године кроз јавне радове посао ће добити 2.653 незапослених са евиденције,
а подстицаје за укључивање у овај програм добиће 609 послодаваца. До
сада су закључена 532 уговора, којима је обухваћено 2.270 незапослених.
У оквиру те мере незапослени могу да се укључе у различите послове, у области социјалне и хуманитарне делатности, културе, одржавања
и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне
инфраструктуре. Међу пословима на којима се ангажују незапослени су
чишћење и уређење путева, пружање услуга масаже, помоћ у кући, санација и одржавање зелених површина и депонија, израда уметничких
предмета, затим послови рециклаже, административни послови, производња зимнице, производња и дистрибуција хране, очување културног
наслеђа и други послови.
Током 2018. године ће у целој Србији у пројекте из области одржавања и заштите животне средине бити укључено 1.925 незапослених, у
социјалну заштиту и хуманитарне делатности - 412 лица, а у одржавање
и обнављање јавне инфраструктуре 316 незапослених.
Када је реч о Филијали за град Београд, на основу јавног конкурса
одобрена су средства за ангажовање 155 особа код 26 послодаваца, а до
сада су закључена 23 уговора, којима је обухваћено 113 незапослених.
Јелена Бајевић

ПРОМОЦИЈА ПРОГРАМА ЈАВНИХ РАДОВА У УЖИЦУ
У циљу промоције Јавног позива за организовање спровођења јавних радова, који су у мају 2018. године расписали ужичка филијала НСЗ
и Град Ужице, одржан је састанак коме је присуствовао већи број потенцијалних извођача јавних радова са којима ужичка филијала има
дугогодишњу сарадњу.
„У прошлој години у сарадњи са Градом успешно су реализовани јавни радови којима је обухваћено 55 лица, а за ове намене издвојили смо
средства у износу од 7,3 милиона динара. У овој години имамо на располагању већи износ средстава, тако да ће и обухват лица бити већи“,
истакла је Зорица Милошевић.
Она је овом приликом уручила уговоре послодавцима са територије Ужица, којима је одобрено спровођење јавних радова по јавном конкурсу
НСЗ. Кроз уговоре о привременим и повременим пословима биће ангажовано 151 лице, од којих 71 особа са инвалидитетом.
„Град Ужице и НСЗ Филијала Ужице су за програме активне политике запошљавања у 2018. години издвојили укупно 20 милиона динара, од
чега 11 милиона из буџета локалне самоуправе и 9 милиона из буџета Републике Србије. Конкретно, за спровођење програма јавних радова
очекује се ангажовање око 60 лица са евиденције незапослених са подручја града Ужица. За реализацију овог програма издвојена су средства од 8,3 милиона динара. И ове године препознали смо приоритете у области политике запошљавања, тако да смо стимулисали управо оне
програме који су усмерени на теже запошљиве категорије, односно исте оне категорије које и сама НСЗ препознаје као циљне групе“, истакао
је Видоје Дрндаревић, члан Градског већа за социјална питања и председник Локалног савета за запошљавање Ужица. Биљана Терзић
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Ђачка задруга у ариљском селу Висока

ДЕЦА КОЈА НЕ ГЛЕДАЈУ У ТЕЛЕФОНЕ
На путу до школе Катарина је убрала скоро килограм шумских јагода,
Марија и Маријана су пронашле лисичарке и вргање, а Драган је пожурио да
пре часова са другарима среди врт ђачке задруге
Ђачка задруга oсновне школе из ариљског села Висока овогодишњи је добитник
„Зеленог листа“, за живот и рад у природи.
Чланови задруге су ђаци, наставници и родитељи који већ шест година средства зарађена од сокова, џемова и сувенира користе
за уређење школе или одлазак на излете.
На путу до школе Катарина је убрала
скоро килограм шумских јагода, Марија и
Маријана су пронашле лисичарке и вргање, а
Драган је пожурио да пре часова са другарима среди врт ђачке задруге.
„Откупљује нам задруга, а уз то ми понекад донесемо у школу и спремимо и онда
доручкујемо са наставницима“, рекла је ученица шестог разреда Маријана Ивановић.

Драган Николић, ученик шестог разреда,
каже да имају парадајз, паприку, купус, шаргарепу, лук и да само треба да се плеви.
Готове производе користиће у школској кухињи, а да јагоде не пропадну, мајка
бивших ђака скувала је слатко.
„Ако се већ они труде и желе нешто за
ову школу, да школа остане, морамо и ми родитељи“, сматра Раја Милутиновић из села
Висока.
Од оснивања задруге, пре шест година,
од продаје прерађених дарова природе, магнета, које раде за ариљску туристичку организацију и Музеј Старо село у Сирогојну и уз
помоћ донатора уредили су кров, столарију
и инсталације у школи, поставили соларни
панел. Део издвоје и за екскурзије и излете.
Планирају обнову фасаде на школи и кухињу

суседног објекта, при томе не запостављајући
школске обавезе.
„Мислим да они из ове школе изађу као
добри, квалитетни људи, који су научили да
буду предузимљиви и да уновче свој рад и да
се организују међусобно“, каже Јелена Лукић,
професорка српског језика.
Награда „Зелени лист“ им је подстрек за
даље планове.
„Осим што учимо и што имамо нашу
ђачку задругу, имамо и наше летње и зимске
игре“, рекла је ученица петог разреда Катарина Гојковић.
Од наредне школске године биће у клупама још шесторо деце. Садашњих двадесет
двоје, предусретљиво нам показујући шта
раде, нису стигли ни да погледају у мобилни
телефон.
Извор: РТС

Какво нам је образовање потребно?

„Лидл“ покреће талас запошљавања

ИЗАЗОВИ ДИГИТАЛНЕ
ТРАНСФОРМАЦИЈЕ

НЕМАЧКИ ГИГАНТ
СТИГАО У СРБИЈУ

Каквим образовањем треба да одговоримо на изазове које у процесу европских интеграција носе дигитализација и аутоматизација? Јелена Тодоровић
и Новак Стаменковић, апсолвенти нишког Економског факултета, победници су
престижних домаћих и међународних такмичења у дигиталном маркетингу и
консалтингу. Откако студирају, трагају за додатном литературом о томе.
„Дигитални маркетинг је нешто потпуно ново што је дошло са интернетом
и са друштвеним мрежама“, истиче Јелена, док Новак указује да су се током
бројних такмичења уверили да млади људи у Србији имају и те како талената
повезаних са бизнисом.
Модерних занимања у годинама које долазе биће на стотине. Процењује се
да ће 50 занимања потпуно нестати, а тај процес неће стати. Образовање мора
да прати младе којима путем интернета ништа у свету није далеко, оцењује
стручна јавност.
„Нама су потребне идеје, потребни су људи који разумеју у ком пословном
моделу ће те нове технологије имати своју примену – да ли је то вештачка интелигенција, роботика, интернет, три-де принтинг. Ти млади људи морају да
добију тај профил образовања“, објашњава проф. др Горан Питић, председник
Савета ФЕФА факултета.
Свесној изазова дигиталне трансформације на коју подстиче Европска
унија, Србији су у првом реду потребни квалитетни ИТ стручњаци. Има их свега око 40.000. За петину су веће квоте за упис на те смерове на факултетима.
Преквалификацијама обучено их је око 800.
„Ове године је фокус на средњим школама, тако да је Министарство просвете обезбедило упис на специјалистичка ИТ одељења. Можемо да се похвалимо
интересовањем младих ђака, где је ове године конкурисало њих око 2.800“, истиче директор Канцеларије за ИТ технологије и електронску управу Михаило
Јовановић.
У Влади верују да ће резултате донети и то што сада са алгоритамским
начином размишљања почињемо раније – информатика од петог разреда основне.
„У основним школама крећу специјализована одељења која ће у потпуности имати дигитализовану наставу, на тој деци се заснива будућност Србије“,
поручио је Јовановић.
Али и на младима попут Јелене и Новака, који су ухватили ритам времена.
Јелена ће се бавити макроекономским истраживањима, док је Новаку циљ да
након завршетка основних студија каријеру настави у корпоративном сектору,
Извор: РТС
чиме би, каже, помогао читавој Србији.

Компанија „Лидл“, немачки прехрамбени трговински ланац број један у Европи, стигла је и у Србију, отварањем логистичког центра у Новој Пазови, у присуству председника Србије
Александра Вучића, министра трговине, туризма и телекомуникација Расима Љајића, председника Владе Војводине Игора
Мировић, амбасадора Немаче у Србији Аксела Дитмана, директора Националне службе за запошљавање Зорана Мартиновића, заменика директора Националне службе за запошљавање Петра Јарић и председника Општине Стара Пазова Ђорђа
Радиновића.
„Лидл“, први савремени дисконтни ланац у Србији, најавио
је да ће током ове године истовремено отворити између 10 и 20
продавница и започети највећи талас запошљавања у Србији.
Логистички центар компаније „Лидл Србија“, где ће бити запослено око 180 људи, простире се на више од 45.000 квадратних метара, има капацитет за складиштење 30.000 палета и
120 утоварних и истоварних рампи.
Сви запослени у компанији „Лидл Србија“ имају електронску евиденцију радног времена, тако да им се сваки минут
прековременог рада плаћа.
„Лидл Србија“ је објавио конкурс за више од 1.000 продаваца у 18 градова, у Београду, Бору, Инђији, Лесковцу, Нишу,
Новом Саду, Јагодини, Кикинди, Крагујевцу, Крушевцу, Панчеву, Смедереву, Сомбору, Суботици, Шапцу, Ужицу, Вршцу и
Зрењанину.
Немачки „Лидл“ је трговински ланац прехрамбених производа, са више од 10.000 продавница у свету, око 225.000 запослених и више од 150 логистичких центара.
Катарина Јовичин

Бесплатна публикација о запошљавању
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Прича са душом

ПОРУКА МЛАДОГ НАУЧНИКА
Филип живи у свету милијарду пута мањем од нашег, прави изуме за човечанство и има
поруку за младе који хоће да оду

И

з биографије 22-годишњег Филипа Бошковића из Нове Пазове, исписане ситним словима на десетак страна, тешко је
издвојити оно најважније, поготово кад испред себе имате
следеће ставке: награда Универзитета у Београду за најбољи
научно-истраживачки рад из области природно-математичких наука и две иновације. Једна је Зеобион, изум заснован на истраживањима која су довела до прављења нове методе за издвајање ДНК
молекула из ћелија. Друга иновација је уређај за рану дијагностику
смртоносних болести – ботулинуса и тетануса, које у земљама Африке и Азије односе велики број живота.
Мада Филип не воли кад га много хвале и називају генијем, јер
сматра да човека чини карактер, а не генијалност, немогуће је не
споменути све те лепе информације и још много тога, а пре свега
Награду „Стефан Куфлер“ (Stephan W. Kuffler). Признање које никад
нико пре њега у Србији није добио, доделиле су му истоимена фондација, Мађарска академија наука уз подршку Европске комисије,
за најбољи оригинални истраживачки пројекат у области природних
и медицинских наука за студенте основних, мастер и интегрисаних
студија са подручја Централне и Источне Европе.
Филип је данас студент основних академских студија молекуларне биологије и физиологије на Биолошком факултету, а највише је
посвећен нанобиологији – биологији на најмањем нивоу. Да обожава
оно чиме се бави види се кроз начин на који о томе прича. Због те пасије често уме да уђе у лабораторију у 6 ујутру и да остане до касних
вечерњих сати.

Недавно је од Егзит фондације и Нафтне индустрије Србије добио
признање Млади хероји Србије за образовање и науку, а објавио је и
приручник из области животне средине, уз подршку Министарства
заштите животне средине, за који се нада да ће прерасти и у уџбеник
за средње школе.
Дугорочни планови су му да након усавршавања у иностранству
оснује иновативну компанију и своју лабораторију у Србији и тако
омогући што већем броју младих људи да остану у нашој земљи или
макар да имају где да се врате након студија у иностранству.
„У ширем региону, не само у Србији, нико се не бави истраживањима овог типа, јер су изузетно скупа, због чега, нажалост, морам
да идем у иностранство да се усавршавам. Наше Министарство просвете, науке и технолошког развоја већ четири године није објавило
конкурс за пројекте, па људи који на факултетима и институтима
зарађују минималац од својих плата финансирају истраживања”, искрен је Филип.
Филипова идеја је да након завршених постдокторских студија
покуша да се врати у Србију и да добије ERC грант (највећи европски грант који у домену истраживања један научник може да добије),
којим би могао да финансира истраживање, да ради са људима из
Србије и да самостално отвори лабораторију, независно од државе и
институција. На тај начин би, како каже, могао да задржи велики број
младих у Србији.
„Њима нису потребни медијска пажња и хвалоспеви, већ да, кад
имају неки проблем, могу да се обрате држави или министру који ће
их саслушати и помоћи. Ако одем у иностранство и тамо живим до
краја живота, ја ћу лично напредовати неупоредиво више пута него
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овде, али нећу моћи набоље
да променим друштво, јер је
оно тамо негде већ достигло одређени стадијум. Али,
ако останем овде, можда
ћу мање лично напредовати, али утицај који могу да
пружим околини биће немерљив. Због тога држава
мора да стимулише повратак истраживача, научника
и професора из иностранства назад у Србију. Мислим
да научницима није новац
основни разлог за одлазак,
већ чињеница да не могу
да буду саслушани и да им
држава није на располагању
кад имају проблем, а дубоко
се надам да ће у случају Биолошког факултета обећање
бити испуњено и да ћемо добити зграду за наше студенте и професоре“, каже Филип за Приче са душом.
Прве истраживачке кораке започео је са 16 година, у Центру за
таленте, а затим у Институту за нуклеарне науке „Винча“ и у Институту за молекуларну генетику. Након Биолошког факултета, који му
је матична институција, сарађивао је и са професорима са физичке
хемије и тамо је имао први самостални пројекат уз подршку ментора.
„Добио сам Награду ‚Стефан Куфлер‘, која је била резултат моје
личне идеје и рада, а сада је претворена у иновацију. Ускоро дајемо
лиценцу некој од компанија која ће се тиме бавити. Свега тога не би
било без добре воље доктора наука Бојане Бановић и Боривоја Аднађевића са нашег универзитета“, каже Филип.
Дуго је размишљао који факултет да упише, дилема је била између археологије и ЕТФ-а, али је на крају одабрао Биолошки факултет
у Београду. Тренутно је на основним студијама, али је већ добио стипендије и примљен је на мастер и докторске студије физике Универзитета у Кембриџу, као и на студије биоинжењеринга на Техничком
универзитету у Лозани, у Швајцарској.
На факултету у Цириху бавио се еволуционом геномиком, а после сусрета са академиком Хајс Вујтом у Холандији схватио је да је
нанобиологија његова љубав.
“Занимао ме је молекул, односно шта се дешава на тој најмањој
скали. На тај начин можете да радите најосновније ствари, да манипулишете и да разумете живот, а можете и да направите супер иновацију коју касније можете да примените. Да од својих истраживања
направите производ и да њиме финансирате своје истраживање. На
тај начин, кроз циркуларну економију, имате и почетак и крај и не зависите од државе. Код нас научник који зависи од државе, најчешће
се не проведе најбоље”, каже млади научник.
Филип има важну поруку за младе људе у Србији.
„Прво: људи мисле да ако упишеш ЕТФ у Србији да ћеш имати загантован посао. То не зависи од факултета, већ од вас. Ако сте најбољи
у ономе чиме се бавите, нећете имати бриге. Поред свих недаћа у
којима живимо сматрам да може да се успе, без обзира на финансијску ситуацију. Јер, уколико имате циљ и решите да га испуните,
ништа вас не може зауставити. Друго: младима поручујем да треба
да се боре против неправде и да никад не треба зарад финансијске
користи да наруше свој морални интегритет. Треће: Његош је рекао да
је свако рођен да по једном умре, а да част и брука живе довјека. Част,
а богами и бруку коју неки имају, носиће је целог живота. Четврто:
не одустајте од пута науке. У Србији постоји велики број организација које вам могу помоћи и студенти треба да искористе ту прилику.
Пето: Своје дане, уместо за рачунаром и телевизором студенти треба
да проводе у природи и да се баве истраживањем на било који начин,
кроз уметност, науку, књижевност”, рекао је за Приче са душом Филип Бошковић.
Извор: сајт Приче са душом
Фотографије: Ненад Благојевић,
приватна архива Филипа Бошковића
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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

