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На почетку пословног пута велика је разлика да ли се сами суочавате са свим изазовима и сналазите или вам у томе помажу искусније колеге. Одређена врста обуке потребна је свакоме ко је почетник у
послу, прави одговори на бројна питања, па је тако менторство веома
важно за људе који желе да граде каријеру постепено и на прави начин.
Кроз разговор, размену искустава и мишљења, менторски однос може
умногоме да допринесе развоју компаније, али и самог ученика. Ментор је неко ко брине, подучава, хвали и критикује, он је и узор и његова
улога носи велику одговорност. У Српској асоцијацији менаџера (САМ)
кажу да је менторски програм један од њихових најважнијих програма,
јер је за младог пословног човека изузетно важно да има некога коме
може да се обрати за савет и ко ће му помоћи да буде фокусиран на свој
развој и каријеру.
Организациони партнер програма МенПроСАМ је компанија „Атриа група“ (Atria Group). Душан Басало, сениор партнер у „Атриа групи“
и аутор Менторског програма САМ, каже да је план да се програм прошири и ван асоцијације и да су већ направљени први кораци.
Србија је дуго чекала на долазак „Икее“, која је овог месеца обележила прву годину успешног пословања у нашој земљи. Међу скоро
10.000 артикала који се могу наћи у радњама „Икее“, два су произведена у Србији - дрвена оклагија и кухињска дрвена даска. Прозводи их
компанија „Standard Furniture Serbia“ из Ћуприје, једна од три фабрике
које води Един Дацић. У разговору за „Послове“ поделио је са нама своју
животну и пословну причу, објаснио како изгледа пословати са гигантом какав је „Икеа“, који су му омиљени комади намештаја, али је дао и
вредне савете за младе предузетнике..
У овом броју Послова представљамо вам Филијалу Зајечар НСЗ,
која покрива територију града Зајечара и општина Књажевац, Сокобања и Бољевац. О раду филијале, кретањима на тржишту рада, програмима и плановима разговарамо са начелницом Одељења за посредовање у запошљавању и планирање каријере Светланом Михајловић.
Централно место обележавања Међународног дана младих – 12.
августа, био је Нови Сад, с обзиром да је овај град кандидат за Европску
престоницу младих за ову годину. Министар омладине и спорта Вања
Удовичић овом приликом је истакао да се мора стално водити брига о
младима, не само када се обележавају овакви датуми.
,,Желимо да створимо најбоље услове за сваког младог човека да
живи овде и развија своје пуне потенцијале, а самим тим доприноси и
бољитку целокупног друштва. С тим у вези, с поносом могу рећи да смо
ове године усвојили два стратешки веома значајна документа – Националну стратегију за младе и Акциони план за њено спровођење, у широкој сарадњи са невладиним сектором“, рекао је Удовичић и додао да
млади морају бити активни и равноправни учесници у свим областима
друштвеног живота.
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Филијала Зајечар НСЗ

НАЈВИШЕ ПОСЛА У ТРГОВИНИ И ТУРИЗМУ
На подручју Филијале Зајечар од почетка 2018. године пријављено је укупно 487
потреба за радницима, што је на сличном нивоу као прошле године. Највише се
траже радници без квалификација или са ниским квалификацијама, док је тражња
за високошколцима свега 3,4%

Ф

илијала Зајечар Националне службе за запошљавање покрива територију града Зајечара и општина Књажевац, Сокобања и Бољевац. О раду филијале, кретањима на тржишту
рада, програмима и плановима разговарамо са начелницом
Одељења за посредовање у запошљавању и планирање каријере
Светланом Михајловић.

Стање на локалном тржишту рада

Ако упоредимо просечан број незапослених лица ове и претходне године, бележимо смањење броја евидентираних незапослених
за 895 лица или за 7%.
„Прошле године евидентирано је 12.843 незапослених, а у истом периоду ове године 11.948. Највећи број незапослених је у Зајечару - 53%
од укупног броја, у Књажевцу 26%, док је у општини Сокобања учешће
у укупној незапослености 12% и у општини Бољевац 9%. Највећи број
незапослених је без стручне спреме, односно без квалификација или са
ниским квалификацијама“, каже Светлана Михајловић.
На евиденцији је највише економских и машинских техничара,
матураната гимназије, продаваца, кувара, дипломираних менаџера
и економиста.
На подручју Филијале Зајечар од почетка 2018. године пријављено
је укупно 487 потреба за радницима, што је на сличном нивоу као прошле године. Највише се траже радници без квалификација или са ниским квалификацијама, док је свега 3,4% тражња за високошколцима.
Начелница Одељења за посредовање у запошљавању и планирање каријере каже да се највише траже радници у трговини, угоститељству, туризму, а затим следе економија, право, администрација,
пољопривреда и производња хране.
„У овој години са евиденције је највише људи добило посао у
пољопривреди, производњи и преради хране - 156, затим у трговини,
туризму и угоститељству - 121, док је у економији, праву и администрацији запослено 108 људи“, истиче Светлана.

Сарадња са локалном самоуправом

Локалне самоуправе на територији Филијале Зајечар препознају
значај обостраног учешћа при реализацији програма и мера зацртаних у локалним акционим плановима запошљавања. Све локалне самоуправе поднеле су ове године захтеве за суфинансирање програма
и мера активне политике запошљавања и биће издвојено укупно око
28,5 милиона динара. Сходно специфичностима општина предлагани су програми и мере као што су јавни радови, самозапошљавање,
субвенције послодавцима за отварање нових радних места, стицање
практичних знања, као и обуке на захтев послодаваца.
Град Зајечар је успео да ове године, уз подршку државе, издвоји
20 милиона за програме и мере активне политике запошљавања, па
ће тако око 250 лица имати прилику да добије посао преко програма јавних радова, самозапошљавања и субвенција послодавцима за
запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на
новоотвореним радним местима.

Сарадња са послодавцима

„Послодавци сваке године показују све веће интересовање за
јавне позиве које спроводи НСЗ. Осим наше основне функције, посредовања, покушавамо да преко медија и у директном контакту
са послодавцима, на најбољи могући начин промовишемо све програме и мере. Посебан акценат је на мерама и програмима који до
сада можда нису довољно искоришћени, попут стицања практичних
знања за неквалификована лица, технолошке вишкове и дугорочно
незапослене, као и програме који подстичу запошљавање особа са
инвалидитетом“, каже Светлана Михајловић.
Осим тога, од ове године Зајечар је једна од 20 пилот-општина
које учествују у пројекту чији је циљ да допринесе паметном, одрживом и инклузивном расту у Србији кроз промоцију и унапређење
социјалног укључивања ромске популације. Пројекат финансира ЕУ,
а суфинансира Република Србија. Улога Националне службе за запошљавање подразумева подршку мобилним тимовима за ромска питања на локалном нивоу. Чланови тима прошли су обуку за израду
Бесплатна публикација о запошљавању

оперативних планова, сагледали постојеће стање и дали прве предлоге око израде плана за период јун-децембар 2018. године. Основни
задатак је укључити што већи број незапослених Рома у јавне радове. У оквиру пројекта уско се сарађује са Центром за социјални рад,
педагошким и здравственим асистентима, локалном самоуправом и
представницима ромске популације.

Сајмови запошљавања

Филијала Зајечар организује два сајма запошљавања годишње.
У Зајечару и Књажевцу ове године су организовани сајмови које је посетило више од 1.000 незапослених, а послодавци су понудили послове у области пољопривреде, текстилства, трговине, угоститељства,
електро и машинске струке.
„Посебно нам је драго што су ове године први пут учествовали послодавци који запошљавају већи број сезонских радника у
пољопривреди, као што је ‚Делта аграр‘, с обзиром да су у укупној
структури незапослених 32,8% неквалификована лица. На сајму је
учествовала и Војска Србије. Резултати кажу да је у првој половини
године 201 лице нашло посао код послодаваца који су учествовали на
сајмовима“, каже Светлана Михајловић.

Обуке

Успешно је реализована и основна информатичка обука за особе
са инвалидитетом у Зајечару, за 10 лица. Одређени број полазника
већ је ангажован преко јавних радова, што се показало као добар начин за њихову активацију и подстрек за даље ангажовање.
На основу споразума о суфинансирању са Општином Књажевац
расписан је Јавни позив за програм обуке на захтев послодавца, где
ће Општина Књажевац издвојити око пола милиона динара.
Такође, у оквиру пројекта „ЕУ помоћ теже запошљивим групама“ отворени су клубови за тражење посла у Књажевцу и Бољевцу.
У Зајечару је отворен и Центар за информисање и професионално саветовање (ЦИПС), а у Сокобањи самоуслужна радна станица. Услуге
клубова за тражење посла у испоставама Бољевац и Књажевац користило је око 200 лица, а услуге ЦИПС-a више од 350.

Планови

„Праћење реализације започетих програма, као и одржавање и
унапређивање сарадње са локалним самоуправама су неки од циљева у наредном периоду, а свакако најважнији циљ јесте да се кроз све
активности Филијале Зајечар и кроз све програме и мере које се спроводе, значајно повећа запошљавање и смањи стопа незапослености“,
закључује начелница Одељења за посредовање у запошљавању и
планирање каријере Светлана Михајловић.
Синиша Стојановић
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ТЕМА БРОЈА „Моћ не долази од знања задржаног за себе, већ од његовог дељења“ (Бил Гејтс)

МЕНТОР = ПОДРШКА

Развој вештина, подршка, јачање самопоуздања и лидерство обележили су
менторски циклус Српске асоцијације менаџера, који је организован током
2017. године. Значај програма МенПроСАМ је у томе што у први план ставља
менаџере и њихов развој и то кроз сарадњу и рад успешних и искуснијих са
младим лидерима. Циљ је откривање и развој способности, талената и вештина
кроз отворен однос. Програм је покренут 2015. године
На почетку пословног пута велика је разлика да ли се сами суочавате са свим изазовима и сналазите или вам у томе помажу искусније колеге. Одређена врста обуке потребна
је свакоме ко је почетник у послу, прави одговори на бројна питања, па је тако менторство веома важно за људе који желе да граде
каријеру постепено и на прави начин. Кроз
разговор, размену искустава и мишљења,
менторски однос може умногоме да допринесе развоју компаније, али и самог ученика.
Ментор је неко ко брине, подучава, хвали и
критикује, он је и узор и његова улога носи велику одговорност.
Посебно је важно поменути да у том односу није на добитку само почетник, већ и ментор
има много разлога да се укључи у програм. Искусном пословном човеку тај однос доноси нова
знања, која могу да допринесу унапређењу
пословања, могућност за нове контакте, упознавање са размишљањима и амбицијама нове,
млађе генерације. Такође, ту је и осећај испуњености и корисности што се помаже другима да
нешто ново сазнају и науче.
Менторство је, дакле, процес размене
знања, перспектива, искустава и контаката
између младих менаџера и предузетника са
једне и искусних пословних лидера, руководилаца и менаџера успешних компанија, са
друге стране, како би млади менаџер остварио
лични развој и професионални напредак. У
Српској асоцијацији менаџера (САМ) кажу да
је менторски програм један од њихових најважнијих програма, јер је за младог пословног
човека изузетно важно да има некога коме
може да се обрати за савет и ко ће му помоћи
да буде фокусиран на свој развој и каријеру.
У оквиру треће генерације у програму је
учествовало девет менторских парова који
истичу важност отвореног односа, прихватање савета и сугестија и обострану подршку.
Организациони партнер програма МенПроСАМ је компанија „Атриа група“ (Atria Group), која
пружа експертску подршку у едукацији учесника како би били што успешнији у свом раду и
добили подстрек и подршку у развоју каријере.
Душан Басало, сениор партнер у „Атриа групи“

Како би се током менторског односа постигао циљ и
остварио резултат, неопходни су искреност,
отвореност и поверење
и аутор Менторског програма САМ, каже да је
план да се програм прошири и ван асоцијације
и да су већ направљени први кораци.
„Идеја је да целу причу о менторству
ширимо и да што више људи о томе чује, јер
менторство може да се примени и у школама и институцијама и представља један
од најефикаснијих начина развоја. У трећој
генерацији менторског програма новина је
укључивање у програм и ментора који нису
чланови асоцијације, већ су предузетници

МЕНТОР
Менторство је данас препознато као важан начин развоја људи унутар компанија. Корени менторства потичу из грчке митологије. Одисеј је одлазећи у Тројански рат поверио
свог сина Телемаха на чување свом добром пријатељу по имену Ментор, да га подучава, развија и брине о његовој добробити на путу одрастања. Управо је то једна од
дефиниција менторства. Ментор је неко ко брине, улаже труд, подучава, развија, хвали,
критикује, отвара нове погледе на свет. Ментор је и узор, те његова улога носи велику одговорност, како за то шта ће говорити свом ментију, тако и за начин како ће то говорити.
Менторство је процес који у себи садржи и комбинује и неке друге методе развоја људи
- коучинг, подучавање, саветовање, networking и многе друге.
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који имају своје технолошке стартап компаније“, каже Басало и додаје да је до сада кроз
програм прошло око 80 менторских парова
у којима су били чланови асоцијације млађи
од 35 година и искуснији чланови, директори
и људи на руководећим позицијама у успешним компанијама.

Искуство младог менаџера
Колико је укључивање у менторски програм значајно за почетнике у пословању и
колико ментор може да помогне да се посао
развије, унапреди, да се лакше превазиђу проблеми и препреке, али и прошири листа контаката, сазнајемо од Милоша Перовића, сувласника породичне фирме „Термовент“, која је ове
године обележила 25 година рада. Компанија
се бави производњом специфичне опреме за
климатизацију, грејање и вентилацију, а готово 90 одсто производа извозе у Белгију, Холандију, Русију и Саудијску Арабију.
„Брат и ја завршили смо машински
факултет, а данас се бавимо углавном менаџментом и желимо да од породичне фирме направимо велики систем, корпорацију
која може да функционише и без нас. Отац
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ДОГОВОР
Менторски однос у оквиру МенПроСАМ
програма траје 10 месеци, током којих
се организују минимум два састанка месечно. То је препорука асоцијације, али у
пракси се менторски програм организује
кроз договор ментора и ментија, са циљем
да се испуне сви зацртани планови. Менти
би требало да уз подршку искусног ментора тачно дефинише области у којима жели
да оствари напредак.
нас је уводио у посао, па нам је и он на неки
начин био ментор, а укључивање у Менторски програм САМ је била јако добра одлука
која ми је помогла да схватим на који начин
треба да се организује посао у фирми како
би се даље развијала“, прича за „Послове“
Милош.
Каже да му је чланство у Српској асоцијацији менаџера донело много нових познанстава и контаката у пословном свету,
а посебно му је важан добар однос који је
остварио са својим ментором Михаилом
Јанковићем, генералним директором „Нектар групе“.
„Ментор треба да те води да дођеш сам
до решења, а не да ти каже шта тачно да урадиш - то је по мени суштина. Мислим да су
направили прави спој, јер се обе компаније
баве производњом. Од њега сам много научио, дао ми је савете које сам одмах могао да
пробам у пракси и проверим како функционишу. На пример, имао сам проблем како да
ефикасно водим састанке и да се они заврше
тако да се на крају донесу одговарајуће одлуке које ћемо спроводити. Ментор ми је рекао да је најбоље да састанци буду редовни и
да се након састанка направи извештај, који
ће бити прва тема на следећем састанку. То
ми је доста помогло и запослени су јако добро прихватили нову праксу“, каже наш саговорник и додаје да је врло отворено ушао
у менторски однос, те да би сваком младом
менаџеру препоручио програм САМ-а. Та-

кође, жели да се у неки следећи циклус и сам
укључи као ментор и покуша да другима
пренесе своје знање и искуство.

О менторству
Душан Басало, сениор партнер у „Атриа
групи“ и аутор Менторског програма САМ,
истиче да је управо суштина у отвореном односу између ментора и ментија, како би обе
стране максимално искористиле искуство и
знање партнера.
„Важно је да и један и други имају аутономију у раду и одабиру тема, да су спремни
да се посвете том процесу. Ученик поставља
одређене циљеве и задатке на којима жели
да ради, а искусни ментор му помаже да их
реши и превазиђе препреке на путу до циља.
Сусрети се организују најчешће два пута ме-

Како би се током
менторског односа
постигао циљ и
остварио резултат,
неопходни су искреност,
отвореност и поверење
сечно, али је важно нагласити да није у питању само теоријско знање, већ је важно да
ученик искуси сам посао у пракси“, објашњава Басало.
Програм МенПроСАМ даје јако добре
резултате, па је тако и велико интересовање
за учешће, јер је знање које се стиче на тај
начин непроцењиво, посебно за младе људе
који уче од успешних менаџера са сјајном
каријером.
„Искуство је драгоцено и за менторе, јер
добијају прилику да сазнају какве су амбиције и размишљања млађих генерација, што
им помаже и да боље разумеју своје запослене и њихове потребе“, каже Душан Басало и
најављује нови програм - четврту генерацију,
у оквиру које је у плану формирање интернационалних парова, и то у сарадњи са асоцијацијом менаџера Словеније.

МенПроСАМ 2018
Више од 40 менаџера и чланова САМ-а
имаће прилику да ради на свом професионалном развоју у улози ментора или ментија.
МенПроСАМ 2018 трајаће 9 месеци, од септембра 2018. до маја 2019. године. Иницијални тренинг - МенПроСАМ Workshop биће
одржан 6. септембра и том приликом сви
присутни сазнаће више о менторском процесу и упознаће друге учеснике.
У оквиру програма биће организована и
два заједничка окупљања свих учесника, у
новембру ове и марту следеће године, када ће
бити у прилици да се додатно повежу и размене искуства и знања.
Јелена Бајевић
Бесплатна публикација о запошљавању
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Един Дацић - животна и пословна прича

ПОСЛОВАЊЕ ПО ВРХУНСКИМ СТАНДАРДИМА
Ово је прича о једном младом, успешном човеку, чија је жеља била да буде психолог, а ипак
је завршио као успешан директор неколико фабрика. Водила га је идеја и инспирација,
успео је захваљујући вредном и неуморном раду, а данас истиче да је најважније тежити
да што више знамо, бити упоран и вредан, постављати себи реалне циљеве и никако не
одустајати

Е

дин Дацић власник је швајцарске фирме „Daccomet AG“, која је једини партнер и добављач за компанију „Икеа“ у
Србији и већински власник фабрика за
производњу намештаја „Standard Furniture
Serbia“ и „Стандард“. У разговору за „Послове“
поделио је са нама своју животну и пословну
причу, објаснио како изгледа пословати са
гигантом какав је „Икеа“, који су му омиљени
комади намештаја, али је дао и вредне савете
за младе предузетнике.
Србија је дуго чекала на долазак шведског гиганта, који је овог месеца обележио
прву годину успешног пословања у нашој
земљи. Међу скоро 10.000 артикала који
се могу наћи у радњама „Икее“, два су произведена у Србији - дрвена оклагија и кухињска дрвена даска. Прозводи их компанија „Standard Furniture Serbia“ из Ћуприје,
једна од три фабрике које води наш саговорник. Тренутно је једини „Икеин“ добављач у
Србији, што указује на изузетан квалитет и
одговорност, а како каже, директна конкуренција му нису фабрике у Србији већ добављачи шведске компаније широм света.
„Морате стално да се трудите да унапредите
квалитет и своју конкурентност“, тврди Един.
Три фабрике које води веома успешно
послују и стално се развијају. Уз милионска улагања повећан је и број запослених, а
пословање је константно усмерено на проширење производног програма и даља запошљавања.

Дацић наставља да развија
пословање све три фабрике.
Уз милионска улагања
повећан је и број запослених,
а пословање је константно
усмерено на проширење
производног програма и
даља запошљавања

Почетак пословања

већ 2000. године моја компанија финансирала је и саветовала седам Икеиних добављача
у БиХ“, прича нам Един и додаје да је од 2003.
почео да се развија посао, а компанија је уз
уложених 10 милиона евра повећала број запослених са 65 на чак 400.
„Расли смо годишње за око 15 одсто и
фабрика је радила само производњу за Икеу“,
објашњава наш саговорник.

Прву фирму основао је још као студент
у Цириху 1990. године, а бавила се финансирањем индустријске производње преко банака. Пошто се првобитно специјализовао за
ту област у Хрватској, а у међувремену је ова
држава постала прескупа за такве производе, почео је да тражи алтернативна тржишта
где би могао да примени тај бизнис модел.
„Имао сам три опције, да нађем партнера у Србији, Румунији или Босни. Румунски
нисам знао, Србија је била под санкцијама
и одлука је пала да то буде Босна. Повезао
сам се са више десетина фабрика, а са једном, која је пословала са Икеом, потписао
сам уговор и упознао се са радом те шведске
компаније. Решио сам да их позовем и питам
да ли су заинтересовани да опет сарађују са
фабриком у Босни. Тако је почела сарадња, а

С обзиром да има вишегодишње искуство
са пословањем у Швајцарској, упоређујући је
са Србијом и БиХ каже да је овде папирологија обимнија, али је тамо много скупље покренути бизнис.
„Ипак, у Србији у којој послујем већ осам
година ситуација се мења на боље, а за предузетнике су све бољи услови пословања. Једино је важно за почетнике да имају добру
идеју која је остварива на тржишту“, прича
своје искуство Един Дацић.
У Србији као једини добављач за „Икеу“
послује фабрика „Standard Furniture Serbia“.
Един каже да су веома задовољни пословањем. Прошле године је остварен раст од 20
одсто, а за ову је планиран исти напредак. Ус-

Искуства

НОВА ЗАПОШЉАВАЊА

У Србији као једини добављач за „Икеу“ послује фабрика „Standard Furniture Serbia“. Един каже
да су веома задовољни пословањем. Прошле године је остварен раст од 20 одсто, а за ову је
планиран исти напредак. Ускоро се очекују и нове инвестиције, чиме би раст профита у наредне
две године био планираних 40 одсто, што би значило запошљавање још 50 радника у фабрици
у Ћуприји.
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коро се очекују и нове инвестиције, чиме би
раст профита у наредне две године био планираних 40 одсто, што би значило запошљавање још 50 радника у фабрици у Ћуприји.
„Наш најпознатији артикал је дрвена
оклагија, али то чини само 15 одсто производње, јер правимо и кухињске даске, дрвене
делове за комоде и софе. Све се прави од масивне букве и лакира“, прича Един и додаје:
„Трудимо се да се стално развијамо и модернизујемо, како бисмо били конкурентни и
како бисмо испоштовали квалитет који Икеа
тражи. Наши радници су задовољни, плате
су редовне, услови рада добри, плаћају се сви
доприноси. Све то послодавац редовно контролише, бар једном у две године, као и да
ли се придржавамо закона у области екологије, права радника, безбедности, свега што
је саставни део уговора“. Такође, све што се
произведе за „Икеу“ испитује се у њиховим
лабораторијама у Европској унији.

Заштита животне
средине је област о којој
се посебно води рачуна у
пословању шведског
гиганта, па тако Икеа
прави све што може од
рециклираних материјала.
Компанија је само у
обновљиву енергију уложила
више од 1,5 милијарди евра.
Они знају одакле долази
свако дрво и то цене
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Standard Furniture Serbia је
захваљујући сарадњи са
Икеом своје производе
пласирао широм света и
под ознаком Made in Serbia
израдио милионе ногица,
оклагија и даски за
сечење меса
Савети за предузетнике
Као веома искусан у бизнису и неко ко
је веома млад ушао у свет предузетништва, Един је права особа која може да каже
колико је тај пут тежак и како се постаје успешан. Подсећа да његов план није био да
се бави бизнисом, већ да студира психологију и филозофију. На крају је завршио економију. Како каже, увек су га фасцинирали
предузетници који стварају нешто ново, па
је пожелео да и сам буде део те приче.
„После толико година схватам да је најважније да имате страст и мотивацију, да
будете храбри, јер у предузетништву немате
никакву гаранцију. Сваки предузетник мора
да има визију, добру идеју, да буде иновативан и упоран. Будите спремни на ризике,
на поразе, али никада не одустајте. То је био
изазов у послу, а ја то волим. Увек је интересантно, посао је све комплекснији, повећа-

вају се стално захтеви по питању квалитета
и екологије“, поручује Един.

Омиљени производ

Желели смо да сазнамо који је производ
из „Икеиног“ асортимана омиљен нашем саговорнику, а он одмах одговара да је то ретро
сточић дизајниран и направљен давне 1953.
године, који је сада део Икеа музеја.
На сајту ове познате куће стоји: „Диван
мали сто, изузетно модерног дизајна. Плоча од
прелепог ружиног дрвета и црне ногаре бакар-

Најпознатији шведски произвођач намештаја и опреме за
домаћинство Икеа, прву робну кућу у Србији отворио је
у августу прошле године. То је њихов 400. продајни објекат
у свету. У робну кућу уложено је 70 милиона евра, запослено
је више од 400 људи, а потрошачима је понуђена
стандардна палета од око 9.500 производа
Бесплатна публикација о запошљавању

ГЛОБАЛНА
КОНКУРЕНЦИЈА
„Рад са компанијом Икеа је стални изазов,
а велика је предност што се ваши производи продају у 400 њихових продавница широм света. Мора се стално тежити бољем,
савршенијем раду, јер сте константно изложени глобалној конкуренцији. Морате
да унапређујете свој квалитет како бисте
испоштовали све услове које они очекују и
прописују и делите њихове вредности када
је реч о закону, заштити радника, екологији…“, објашњава Един.
них врхова. Сто који се одмах допао искусним
познаваоцима. Склопив“.
Средином прошлог века тај сточић био је
синоним за модеран дом, а данашња верзија
има препознатљив дизајн. Био је први производ који се склапа из више делова, чиме се
„Икеа“ пробила на тржиште намештаја и издвојила се иновативношћу.
„Икеа је овај сто ревитализовала 2012.
године. Звали су нас и послали фотографију
из музеја. Желели су да сто поново лансирају
на тржиште, а ми смо добили задатак да у
фабрици у Босни то урадимо, да га редизајнирамо, модернизујемо и правимо за цео
свет“, прича Един.
Сто се не прави од истих материјала, јер
је некада плоча рађена од ружиног дрвета, а
данас се тај материјал не користи јер је ово
дрво угрожено. Нова техника и модерни материјали омогућили су да се уместо њега
користи технички фурнир који је бајцован и
изгледа као ружино дрво.
Наш саговорник каже да је посебно везан
за тај сточић јер зна цео историјат, а и дао је
свој печат током процеса враћања овог старог комада на модерно тржиште. Велики је
изазов, како каже, био наћи адекватан материјал, испоштовати све што се тиче естетике
и квалитета.
Един Дацић живи у Швајцарској, али је
због посла сваке недеље у Београду и путује
за БиХ, али посећује и добављаче у Хрватској и Словенији. За сада, како каже, успева
да усклади приватни и пословни живот, али
додаје да нема радно време и да са тим морају да се помире сви који се баве приватним
бизнисом.
Јелена Бајевић
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Министар Зоран Ђорђевић присуствовао састанку директора филијала НСЗ

ДОДАТНО ОБРАЗОВАЊЕ И НОВЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ
Директор НСЗ Зоран Мартиновић рекао је да се позитивaн тренд на тржишту рада наставља и да је
улога ресорног Министарства, Владе Србије и НСЗ да пронађу равноправан однос између тражње и понуде

М

инистар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран
Ђорђевић и директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић са сарадницима, одржали су састанак са директорима свих
филијала Националне службе за запошљавање. Ђорђевић је истакао
да су овакви састанци идеална прилика да се додатно унапреди рад НСЗ и тиме
створе прилике за запослење и бољи услови за живот свих грађана Србије.
„Циљ нам је да сви наши грађани задрже своје послове, с обзиром да технолошки Србија напредује у сваком смислу, верујемо да ће бити потребна и обука
већ постојеће радне снаге. Ми желимо да улажемо у своје грађане и омогућимо им
да стекну боље образовање и квалификације, како би имали боље плате и остали у
Србији да граде своју будућност“, рекао је Ђорђевић.
Како је истакао, циљ Владе Србије јесте да створи државу у којој ће њени грађани
остајати, али и у коју ће долазити нови људи који желе да раде.
„Желимо да привучемо стране инвеститоре и биће потребан одређени број
људи који ће радити за њих. Континуирано имам састанке са представницима Министарства привреде и Министарства финансија, јер желим да видим која су то нова
занимања која су потребна Србији као и ко све жели да инвестира у нашу земљу“,
истакао је министар.
Директор НСЗ Зоран Мартиновић рекао је да се позитивaн тренд на тржишту рада наставља и да је улога Министарства, Владе Србије и НСЗ
да пронађу равноправан однос између тражње и понуде.
„Према последњој евиденцији НСЗ, 570.000 људи показујe интересовање за посао, али послодавци и даље не могу да нађу адекватну радну снагу.
Због тога желимо да обучимо одређени број људи како би могли да обављају послове за које постоји потражња“, рекао је директор НСЗ.
Мартиновић је навео да, када су у питању послови са високостручним образовањем, највећа потражња је за инжењерима информатике, електронике, електротехнике, грађевинарства, машинства, лекарима са специјализацијама, фармацеутима професорима физике и математике. Када су
у питању занати, потребна je радна снага у грађевини, у области туризма и угоститељства, возачи, радници обезбеђења и неговатељице.
Катарина Јовичин

Презентација слободних послова на Земунском кеју

ЗАПОСЛИМО ЗЕМУН

У наставку акције „Запослимо Земун“ одржана је презентација актуелне понуде слободних
послова за грађане на Земунском кеју, у организацији Службе Земун Националне службе за запошљавање и Градске општинe Земун.
Саветници за запошљавање НСЗ су у директном контакту понудили грађанима ове београдске општине могућност запошљавања на слободним радним местима, од којих су тренутно
најактуелније позиције за: административне раднике, магационере, куваре, браваре, вариоце,
рачуновође, прехрамбене технологе, неговатеље, продавце, медицинске сестре, референте малопродаје и велепродаје, конобаре, помоћне раднике, спремачице, васпитаче, пословође, возаче Б,
Ц, Е категорије, столаре, контролоре техничке исправности, фризере, козметичаре...
„Ово није први пут да ГО Земун и београдска филијала НСЗ у Земуну организују сусрете са
грађанима. У фокусу је понуда слободних послова, али истовремено на овај начин упознајемо незапослене и послодавце са услугама НСЗ, активним мерама запошљавања и конкурсима који су
тренутно актуелни“, рекао је Синиша Кнежевић, заменик директора Филијале за град Београд НСЗ.
„На последњем сусрету у Земуну, одржаном код земунске пијаце, у јулу, за 90 лица је посредовано преко београдске филијале, док је 12 особа директно нашло запослење. Свака особа која уђе на тржиште рада je добродошла, што значи да смо се укључили на прави начин“, нагласио је Кнежевић и искористио прилику да позове незапослене и послодавце да успоставе или одржавају контакт са саветницима
НСЗ, где у сваком тренутку могу да добију адекватан одговор и праву информацију о свим активностима, мерама и услугама које НСЗ нуди.
„Поред редовних јавних позива у току је и јавни позив по Локалном плану запошљавања града Београда са ГО Звездара, тако да сви незапослени и послодавци могу да контактирају саветнике НСЗ Звездара и Гундулићев венац те добију све потребне информације о документацији и
условима за аплицирање“, подсетио је Кнежевић.
Са циљем да се повећа запошљавање, али и поверење грађана у институције, у оквиру акције „Запослимо Земун“ сваког месеца се на отвореном
простору одржавају презентације, како слободних послова и програма и мера активне политике запошљавања, тако и свих других услуга НСЗ и
Општине Земун. Општина и НСЗ ће овакве и сличне догађаје наставити да организују, а у најави су презентације у Угриновцима, Батајници и насељу
Алтина.
Тамара Сарић

Сарадња Србије и Чешке у области рада и запошљавања

ПОВЕЋАН ОБИМ ИЗДАВАЊА РАДНИХ ДОЗВОЛА
Делегација Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања састала се у Прагу са министарком рада и социјалне политике
Чешке Републике Јаном Малацовом, како би разговарали о социјалној заштити и заштити радног права наших грађана који раде у Чешкој.
Делегацију је предводио министар Зоран Ђорђевић, док је Националну службу за запошљавање представљао заменик директора Петар Јарић.
Ђорђевић се осврнуо на податак о повећаном обиму издавања радних дозвола у обе земље, као и на одлуку Владе Чешке Републике да повећа
квоте за тражиоце радних дозвола из Републике Србије.
„Србија води бригу о својим грађанима који бораве и раде у другим земљама и ово је још један корак у низу који предузимамо у циљу обезбеђивања максималне заштите за наше држављане“, истакао је министар.
Јана Малацова захвалила се министру Ђорђевићу на посети и истакла да се нада наставку добре сарадње.
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У ОВОМ БРОЈУ

1490

СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТA
Администрација и управа
Трговина и услуге
Медицина
Пољопривреда и ветерина
Индустрија и грађевинарство
Саобраћај и везе
Наука и образовање

10
26
31
41
41
45
45

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
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Београд, Немањина 22-26
e-mail: office_pcu@zdravlje.gov.rs

Консултант за унапређење контроле
квалитета и извештавања по систему
ДСГ

уговор о делу у трајању од 8 месеци, место
рада: Панчево (2 извршиоца), Чачак, Ужице,
Бор и Нови Сад
6 извршилаца

Опис посла: пружање подршке пројектним активностима
везаним за даљу реализацију и развој система плаћања
за акутно болничко лечење на основу учинка, на основу
дијагностички сродних група (ДСГ), са посебним освртом на (1) тачно извештавање о случајевима болничког
пријема на акутно лечење у државним болницама на
основу ДСГ на месечном нивоу (2) вежбу утврђивања
трошкова како би се обрачунали и доделили ДСГ трошковни пондери адаптирани према контексту Србије; и
(3) постепену промену финансирања болничког лечења
са финансирања на основу инпута на финансирање
према ДСГ; организација, подршка и обезбеђивање
обука како би се ојачао капацитет болничког особља да
примене ДСГ и одговоре на нове изазове, као и да се
изгради свест код руководилаца и запослених у болницама у погледу реформи ДСГ; давање стручних савета
и подршке за унапређење механизама финансирања за
неакутно лечење у болницама, укључујући амбулантне
и хитне службе, као и дуготрајно лечење и палијативно збрињавање; обављање свих других одговарајућих
задатака које утврде координатор компоненте I, координатор ЈКП-а и/или званичници Министарства здравља.
УСЛОВИ: VII степен, лекар опште медицине или доктор
стоматологије, без обзира на радно искуство. Трајање
конкурса: 31.08.2018. године. Кандидати могу да доставе своје радне биографије на горенаведену имејл-адресу.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ,
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ
САНКЦИЈА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима
(„Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, - испр., 83/05 - испр.,
64/07, 67/07 - испр., 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана
4 Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних
санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и
Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-5030/2018 од 31. маја
2018. године и 51 број: 112-7101/2018 од 27. јула 2018.
године, оглашава

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

1. Радно место подршка реализацији
третмана
у Служби за третман, у звању млађи
саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области Педагошке, Психолошке
или Социолошке или Политичке науке - смер за социјалну политику и социјални рад, или из стручне области:
Специјална едукација и рехабилитација - смер за пре-

10

| Број 792-793 | 29.08.2018.

венцију и третман поремећаја понашања, на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, радно искуство у струци од једне године и током приправничког стажа стечена вештина да
се знање примени, завршен приправнички стаж или
најмање 5 година радног стажа у државним органима,
положен државни стручни испит.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

2. Радно место на пословима у кантини
у Служби за опште послове, у звању
референта
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња
школа, положен државни стручни испит и најмање две
године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.
Место рада: Пожаревац - Забела, Забелски пут бб.
III У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ
У БЕОГРАДУ - ПАДИНСКОЈ СКЕЛИ

3. Радно место организатор послова
обуке и упошљавања

у Служби за обуку и упошљавање, звање
саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне, односно стручне области Грађевинско инжењерство, Електротехничко и рачунарско
инжењерство, Инжењерство заштите животне средине
и заштите на раду, Машинско инжењерство, Организационе науке, Биотехничке науке - смер пољопривреда и
Технолошко инжењерство у оквиру образовно-научног
поља Техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци.
У изборном поступку се проверава: познавање
Законa о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

4. Радно место послови пољопривредне
производње
Служба за обуку и упошљавање, млађи
саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне, односно стручне области Биотехничке науке - смер пољопривреда у оквиру образовно-научног поља Техничко-технолошких наука, на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету; положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година радног
стажа у државним органима.
У изборном поступку се проверава: познавање
Законa о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

5. Радно место инструктор електричар
Служба за обуку и упошљавање, референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња школа
електроструке; положен државни стручни испит и најмање 2 године радног искуства у струци.
У изборном поступку се проверава: познавање Законa о
извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

6. Радно место инструктор за централно
грејање и водовод
Служба за обуку и упошљавање, референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња
школа машинске или водоинсталатерске струке; положен државни стручни испит; најмање 2 године радног
искуства у струци.
Место рада: Београд, Падинска скела, Зрењанински
пут бб.
IV ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ЧАЧКУ

7. Начелник Службе за опште послове,
самостални саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области Правне науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и
пет година радног искуства на истим или одговарајућим
пословима.
У изборном поступку се проверава: познавање
Законa о извршењу кривичних санкција - усмено и Закон
о државним службеницима - усмено; вештина комуникације -непосредно, кроз разговор са кандидатима.
V СЕДИШТЕ УПРАВЕ

8. Радно место за односе са јавношћу
Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовног-научног поља друштвено-хуманистичких
наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни
испит, најмање седам година радног искуства у струци,
знање једног светског језика.
У изборном поступку се проверава: познавање
Законa о извршењу кривичних санкција - усмено и
познавање енглеског језика - писмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.
VI Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом (име и презиме, радна биографија, јединствени матични број, адреса и број телефона)
- заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема за стручну спрему која је
наведена у условима за радно место - заједничко за сва
радна места;
- уверење из суда да се против кандидата не води кривични поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности (не старије од 30 дана) - заједничко за
сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти из
којих се може утврдити на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство у струци) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да кандида-
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ту 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 - заједничко за сва
радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту подносе доказ о положеном
правосудном испиту) - заједничко за сва радна места;
- 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 заједничко за сва радна места.
Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Министарства правде, на следећој интернет адреси: http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php
Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном
државном испиту за рад у државним органима/уверење
о положеном правосудном испиту.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
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 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.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која
је оверена у општини, суду или код јавног бележника.
Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски
језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је
стечена у иностранству мора бити нострификована.
VII Општи 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 (члан 45 став 1 Закона о
државним службеницима).

О дану и времену спровођења изборног поступка кандидати ће бити обавештени телефоном или телеграмом,
на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу
у својим пријавама.

XII Трајање радног односа: За наведена радна места
радни однос се заснива на неодређено време.

На основу члана 54. Закона о државним службеницима
(,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка,
83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09,
99/14 и 94/17) 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: 112-3965/2016 од 11. априла 2016. године, 51
број 112-2833/2017-1 од 28. марта 2017. године, 51 број
112-4955/2018 од 31. маја 2018. године и 51 број 1126160/2018 од 28. јуна 2018. године, оглашава

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни
однос у државном органу, а нису приправници, подлежу
пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА

Сагласно 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.

I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство здравља, Београд, Немањина број 22-26, Београд

X Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција,
11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни
конкурс“.
XI Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић,
тел. 011/3631-193.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које
конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у
општини или суду или од стране јавног бележника, биће
одбачене закључком конкурсне комисије.
Управа за извршење кривичних санкција ће службеним
путем вршити безбедносну проверу, у складу са чланом
254 Закона о извршењу кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу е-управе и на огласној табли Управе за извршење кривичних
санкција, интернет презентацији и периодичном издању
огласа 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.

1. Радно место санитарни инспектор
Група за санитарни надзор за гранично
подручје Димитровград, Одељењe
за санитарну инспекцију, Сектор за
инспекцијске послове, звање саветник
2 извршиoцa

Опис послова радног места: Врши инспекцијски надзор
у областима под санитарним надзором на граници, односно на другим местима где се врши царињење решавањем
у првостепеном управном поступку; изриче управне мере и
подноси пријаве надлежним правосудним органима; учествује у изради извештаја о раду Групе; сарађује са инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошко инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 3 године
радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање рада
на рачунару – практичним радом на рачунару; вештинa
аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационe способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање Закона о санитарном надзору
и Закона о заштити становништва од заразних болести–
усмено; вештина комуникације – усмено.
Одсек за санитарни надзор Лесковац,
Одељењe за санитарну инспекцију, Сектор за
инспекцијске послове, звање саветник
1 извршилaц

Опис послова радног места: Врши инспекцијски надзор у областима под санитарним надзором решавањем у
првостепеном управном поступку, изриче управне мере
и подноси пријаве надлежним правосудним органима;
учествује у изради извештаја о раду Одсека; учествује
у изради евиденције објеката под санитарним надзором;
сарађује са инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

VIII Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за
подношење пријава на конкурс је 8 дана и почиње да
тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.

Бесплатна публикација о запошљавању

II Раднa местa којa се попуњавају:

2. Радно место санитарни инспектор

Посебни услови за рад на радном месту: чланом
253 став 4 Закона о извршењу кривичних санкција
(„Службени гласник РС“, број 55/14) прописано је да
се у радни однос у Управи не може примити лице које
је осуђено због кривичног дела које се гони по службеној дужности, лице против кога се води кривични
поступак за кривично дело које се гони по службеној
дужности, лице које је осуђено на безусловну казна
затвора у трајању дужем од три месеца и лице за које,
у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносних провера, постоје безбедносне сметње.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове
за рад на оглашеном радном месту провера стручних
оспособљености, знања и вештина које се вреднују у
изборном поступку спровешће се у просторијама Казнено-поправног завода у Београду - Падинској Скели, Казнено-поправног завода у Пожаревцу - Забели, Окружном затвору у Чачку, у седишту Управе у Београду.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Посао се не чека, посао се тражи

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне
области грађевинско инжењерство, технолошко инжењерство или архитектуре на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни
испит и најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.
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Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
рада на рачунару – практичним радом на рачунару;
вештинa аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационe способности – посредно, путем
стандардизованих тестова; познавање Закона о санитарном надзору и Закона о инспекцијском надзору –
усмено; вештина комуникације – усмено.

3. Радно место здравствени инспектор

Одсек за здравствену инспекцију Нови Сад,
Одељењe за здравствену инспекцију, Сектор
за инспекцијске послове, звање саветник
1 извршилац

Опис послова радног места: Врши надзор над применом закона, других прописа и општих аката, као и надзор
над спровођењем прописаних мера у области здравствене заштите; контролише спровођење мера наложених у
поступку провере квалитета стручног рада; води евиденцију објеката под надзором; решава у управним стварима
у првостепеном управном поступку, изриче управне мере
и подноси пријаве надлежним правосудним органима;
сарађује са другим инспекцијским, правосудним и другим
органима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке, стоматолошке науке, фармацеутске науке или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, најмање 3
године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару и положен возачки испит „Б“ категорије.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
рада на рачунару – практичним радом на рачунару;
вештинa аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационe способности – посредно, путем
стандардизованих тестова; познавање Закона о здравственој заштити и Закона о здравственом осигурању–
усмено; вештина комуникације – усмено.

4. Радно место инспектор за
производњу и промет психоактивних
контролисаних супстанци и прекурсора
Одељење за инспекцију за лекове и
медицинска средства и психоактивне
контролисане супстанце и прекурсоре,
Сектор за инспекцијске послове, звање
саветник
1 извршилац

Опис послова радног места: Врши инспекцијске послове у области производње и промета психоактивних контролисаних супстанци и прекурсора, решава у управним
стварима у првом степену; узоркује психоактивно контролисане супстанце и прекурсоре у сврху испитивања, као и
ванредне контроле; утврђује испуњеност услова за издавање дозвола за производњу и промет психоактивних контролисаних супстанци и прекурсора; утврђује испуњеност
услова и издаје дозволе за обављање послова овлашћених лабораторија за индентификацију и испитивање психоактивних супстанци и прекурсора, као и за обављање
овлашћених лабораторија за хемијску анализу прекурсора;
учествује у изради стандардизованих радних процедура
инспектора; учествује у изради информационог система и
води евиденцију објеката под надзором; сарађује са другим инспекцијским службама, правосудним и прекршајним
органима, Управом царине и међународним инспекцијским
службама у области производње и промета психоактивних
контролисаних супстанци и прекурсора; обавља и друге
послове по налогу начелника Одељења
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру
образовно-научних поља: природноматематичких наука,
техничко-технолошких наука или медицинских 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 3
године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару и знање енглеског језика.
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Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
рада на рачунару – практичним радом на рачунару;
вештинa аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационe способности – посредно, путем
стандардизованих тестова; знање енглеског језика - писмена провера - тест; познавање прописа Закона о психоактивним контролисаним супстанцама, Закона о супстанцама које се користе у недозвољеној производњи
опојних дрога и психотропних супстанци, Правилника о
утврђивању Списка супстанци које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних
супстанци и Правилника о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци– усмено; вештина
комуникације – усмено.

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

III Место рада:

Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном
државном испиту за рад у државним органима/уверење
о положеном правосудном испиту.

За радно место под редним бројем 1. (2 извршиоца): за једног извршиоца место рада је Димитровград,
за једног извршиоца место рада је Ниш.
За радно место под редним бројем 2. место рада
је Лесковац.
За радно место под редним пројем 3. место рада
је Нови Сад.
За радно место под редним бројем 4. место рада је
Београд.
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство
здравља, 11000 Београд, Немањина број 22-26, са назнаком „За јавни конкурс“.
V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Аурелија Бокшан, тел: 011/2656-330.
VI Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс: је
8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: За радно место под редним бројем 1, 2 и 4.
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
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 или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком временском периоду је стечено радно
искуство).
За радно место под редним бројем 3. 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 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 или оригинал или оверена фотокопија доказа
о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена
фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде,
решења или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду
је стечено радно искуство), оверена фотокопија возачке дозволе „Б“ категорије.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси решење о распоређивању или
премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.

Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које
конкуришу у којима наводе уз коју пријаву су приложени
тражени докази.

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 у року
не поднесе личне податке неопходне за одлучивање
органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати
неуредним (члан 103. став 3). Наведене доказе кандидат
може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег
и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности - да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да ће
то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на web страници Министарства здравља. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене
доказе као би орган могао даље да поступа.
IX Трајање радног односа: Радни однос се заснива
на неодређено време.
X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за
рад на оглашеним радним местима, провера стручних
оспособљености, знања и вештина, обавиће се почев од
24. септембра 2018. године у просторијама Министарства здравља и у просторијама Службе за управљање
кадровима. О месту и времену почетка изборног поступка кандидати ће бити обавештени на контакте (бројеве
телефона) које наведу у својим пријавама.
НАПОМЕНЕ: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији
биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају
се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом или правосудним испитом немају
предност у изборном поступку у односу на кандидате без
положеног државног стручног испита или правосудног
испита.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији
Министарства здравља: www.zdravlje.gov.rs, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима:
www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли
и у периодичном издању огласа 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.

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

Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
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,
99/14 и 94/17), члана 17. став 1, члана 18, члана 19. ст.
1. и 2, чл. 20. и 21. 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 закључака Комисије за
давање сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51
Број: 112-762/2018 од 30. јануара 2018. године, 51 број:
112-6024/2018 од 28. јуна 2018. године и 51 број: 1127274/2018 од 27. јула 2018. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд,
Немањина 22-26
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за спровођење пројеката
претприступних фондова ЕУ у области
образовања, разврстано у звање
саветник

у Сектору за међународну сарадњу и
европске интеграције, Одељење за пројекте
из претприступних фондова ЕУ (ИПА),
донације и придруживање ЕУ у образовању
и науци - Одсек за праћење спровођења
пројеката претприступних фондова ЕУ (ИПА)
1 извршилац

Опис послова: Прати спровођење пројеката кроз контролу активности уговарача (административна и теренска
провера, провера испуњености захтева који се односе на
видљивост пројеката и потврђивање исправности рачуна
за плаћање поднетих од стране уговарача) и предузима
мере и активности у циљу правилног и правовременог
спровођења пројеката и уговора; проверава испуњеност
предуслова за спровођење секторских програма/мера,
пројеката и уговора; учествује у припреми и организовању обука у оквиру пројеката и пружа подршку домаћим
и страним стручњацима у спровођењу пројеката; учествује у припреми/ажурирању плана јавних набавки за потребе спровођења пројеката и у изради техничке документације за спровођење поступка јавних набавки у складу са
процедурама; учествује у раду Комисије за оцену и одабир понуда, у изради стручне анализе и извештаја о припреми тендерске документације и спровођењу пројеката
у одговарајућем формату; прати спровођење акционих
планова и извештава о могућем кашњењу (тзв. рада упозорења) и стара се о спровођењу препорука екстерних
оцењивача и ревизора; сарађује са установама, локалном
самоуправом, социјалним партнерима и другим организацијама и институцијама у спровођењу пројеката; спроводи правила и принципе неопходне за успостављање,
функционисање и одрживост система децентрализованог
управљања средствима ЕУ, у складу са процедурама и
организује активности од значаја за јавност и видљивост
пројеката финансираних из ЕУ, у складу са процедурама;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, најмање
три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског језика и познавање
рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање
Закона о потврђивању оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици
Србији у оквиру Инструмента претприступне помоћи
(ИПА II) и Уредбе о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру Инструмента
за претприступну помоћ (ИПА II), за период 2014-2020.
Бесплатна публикација о запошљавању

године - провераваће се усмено; познавање рада на
рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; знање енглеског језика - провераваће се писмено
путем теста и усмено; вештине аналитичког резоновања
и логичког закључивања и организационих способности
- провераваће се писмено, стандардизованим тестовима
и вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.

2. Радно место за послове надзора
и извештавања, разврстано у звање
саветник

у Сектору за ученички и студентски стандард
и инвестиције, Одељење за инвестиционокомерцијалне послове - Одсек за планирање,
координацију и реализацију инвестиционих
пројеката
2 извршиоца

Опис послова: Израђује периодични извештај о реализацији инвестиционих пројеката финансираних из средстава редовног буџета, међународних зајмова, кредита и
донација; сарађује са крајњим корисницима ради реализације инвестиционих пројеката; прикупља и евидентира
сву документацију неопходну за реализацију инвестиција
из средстава редовног буџета; прикупља, евидентира
податке и даје мишљење о потребним инвестиционим
средствима за реализацију пројекта; проверава усклађеност пројектно-техничке документације достављене од
стране крајњих корисника са правилницима и нормативима школског простора и опреме образовних установа
и припрема мишљења из делокруга Министарства у овој
области; израђује обавештења и координира реализацију
инвестиционих пројеката са крајњим корисником; прати
на терену динамику реализације инвестиционих пројеката и предлаже неопходне мере у циљу ефикасног и оперативног извршења планских активности; води евиденцију, спроводи контролу и припрема плаћање рачуна и
ситуација за инвестиционе пројекте; припрема мишљења
у вези реализованих инвестиционих пројеката; израђује
анализе везане за реализацију инвестиционих пројеката; учествује у јавним набавкама везаним за реализацију
инвестиционих пројеката; прати и стара се о примени
прописа у овој области; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Високо образовање из поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање
једног светског језика и рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање
Закона о планирању и изградњи и Закона о јавним
набавкама - провераваће се усмено; познавање рада на
рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика - увидом у сертификат или други доказ о познавање једног светског
језика; вештине аналитичког резоновања и логичког
закључивања и организационих способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26

3. Радно место за финансијскодокументационе послове, разврстано у
звање млађи саветник
у Сектору за финансије - Одељење за
извршење програмског буџета
1 извршилац.

Опис послова: Пружа подршку у реализацији плаћања
свих сегмената из раздела Министарства у тачности
економских класификација, основаности и комплетирања приложене документације за стварање обавезе;
припрема, обрађује документа и реализује све исплате
које се врше из осталих извора финансирања буџета;
обрађује документацију, обрачунава и врши исплате из
раздела високог образовања, припремно-предшколског
програма и пројеката; врши суштинску и формалну проверу исправности документације за коју врши плаћање;
попуњава и доставља обрасце надлежним органима у
прописаним роковима; обавља послове уноса података
у одговарајућу апликацију за девизно плаћање; припре-

ма и обрађује документацију за исплату средстава за
текуће и капитално одржавање зграда и опрему установа из области образовања; учествује у поступању по
предметима у вези са финансирањем из надлежности
Министарства; обавља друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа
у државним органима, положен државни стручни испит,
познавање једног светског језика и познавање рада на
рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање
Закона о буџетском систему - провераваће се усмено;
познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање једног светског
језика - увидом у сертификат или други доказ о познавање једног светског језик; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих
способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26

4. Радно место просветног инспектора
Министарства, разврстано у звање
саветник
у Сектору за инспекцијске послове Одељење за инспекцијске послове у
установама предшколског, основног и
средњег образовања и васпитања
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове инспекцијског надзора прописаних Законом (непосредан надзор над радом
просветних инспектора којима су поверени послови, на
основу извештаја, података и обавештавања о вршењу
поверених послова инспекцијског надзора); обавља
послове непосредног инспекцијског надзора у складу са законом и на начин прописан Законом, односно
врши надзор над законитошћу рада и аката предшколских установа, основних школа, средњих школа, школа
са домом ученика, завода; поступа по представкама
странака и по захтеву за заштиту права ученика; врши
заједнички надзор са инспекторима у органима којима
је поверено вршење инспекцијског надзора и издаје
обавезне инструкције за извршавање закона и других
прописа, одузима овлашћење поједином инспектору;
израђује анализе, студије, елаборате и извештаје и
предлаже неопходне мере за квалитетно управљање
образовно-васпитним системом; припрема нацрте
решења по жалби против првостепеног решења и припрема одговоре на тужбу у управном спору кад се спор
покреће по решењу у вршењу инспекцијског надзора;
проверава веродостојног јавних исправа које издаје
школа; обавештава надзираног субјекта о предстојећем
инспекцијском надзору; израђује записник о инспекцијском надзору; подноси кривичну пријаву, пријаву за
привредни преступ или захтев за покретање прекршајног поступка, односно издаје прекршајни налог; води
евиденцију о инспекцијском надзору; поступа по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана и
Повереника у вези послова из надлежности Одељења;
обавља послове регулисане Законом о заштити становништва изложености дуванском диму; обавља и
друге послове у складу са законом којим се на општи
начин уређује инспекцијски надзор, по налогу начелника Одељења.
Услови: 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 стручни испит за рад у органима државне управе или са положеним испитом за секретара установе, положен испит
за инспектора, најмање пет година радног искуства у
државним органима, органима аутономне покрајине,
установи или органима јединице локалне самоуправе на
пословима образовања и васпитања или другим инспекцијским пословима, познавање једног светског језика и
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познавање рада на рачунару или Високо образовање
из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља Уметности 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 стручни испит у области
образовања, односно лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника, најмање пет година радног
искуства у области образовања и васпитања, положен
државни стручни испит, положен испит за инспектора,
познавање једног светског језика и познавање рада на
рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање
Закона о инспекцијском надзору, Закона о просветној
инспекцији и Закона о основама система образовања
и васпитања - провераваће се усмено; познавање рада
на рачунару - провераваће се практичним радом на
рачунару; познавање једног светског језика - увидом у
сертификат или други доказ о познавање једног светског језика; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности - провераваће се писмено, стандардизованим тестовима и
вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Захумска 14

5. Радно место инспектора, разврстано у
звање саветник
у Сектору за инспекцијске послове - Одсек за
инспекцијске послове у установама високог
образовања и ученичког и студентског
стандарда
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове инспекцијског надзора у установама високог образовања и надзор над законитошћу рада и аката установа високог образовања;
утврђује испуњеност услова за рад установа и учествује у припреми решења о дозволи за рад установа из
области високог и вишег образовања; припема одговоре на тужбе у управном спору кад се спор покреће по
решењу у вршењу инспекцијског надзора и одговора на
тужбе и друга изјашњења за потребе судских и других
поступака пред надлежним органима; поступа по представкама и спроводи препоруке Заштитника грађана у
вези послова из надлежнсоти Одсека; обавештава надзирани субјект о предстојећем инспекцијском надзору;
израђује записник о инспекцијском надзору; подноси
кривичну пријаву, пријаву за привредни преступ или
захтев за покретање прекршајног поступка, односно
издаје прекршајни налог; води евиденцију о инспекцијском надзору; обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека.
Услови: 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, најмање три године радног искуства у
струци, положен испит за инспектора; познавање једног
светског језика и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о високом образовању, Закона о инспекцијском надзору и
Закона о општем управном поступку - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика увидом у сертификат или други доказ о познавање једног
светског језик; вештине аналитичког резоновања и логичког
закључивања и организационих способности - провераваће
се писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Захумска 14

6. Радно место за оперативне послове,
разврстано у звање референт

у Одељењу за координацију рада школских
управа - Школска управа Нови Сад
1 извршилац
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Опис послова: Припрема материјал за потребе Школске управе; стара се о набавкама канцеларијског материјала за потребе школске управе; организује службена
путовања за запослене и води евиденцију о присутности
на раду запослених у школској управи; прикупља и статистички обрађује податке о установама, запосленима и
ученицима из области образовања и васпитања и прослеђује их у базу података о образовању и васпитању;
прима, прегледа, евидентира и доставља акта у рад;
експедује и архивира акта и предмете; даје основна
обавештења странкама о решавању њихових захтева;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Школске управе.
Услови: Средње образовање у четворогодишњем трајању,
гимназија или средња стручна школа друштвеног, природног или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање
рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање
Уредбе о канцеларијском пословању органа државне
управе - провераваће се усмено; познавање рада на
рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационих способности - провераваће се
писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено.
Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 6/15
III Адреса на коју се подноси пријава на јавни
конкурс: Министарство просвете, науке и технолошког
развоја, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком:
„За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних
места”.
IV Лице које је задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Ивана Мутавџић, телефон: 3610-287.
V 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.
VI Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се
кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о
чињеницама о којима се води службена евиденција или
ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија
доказа о положеном државном стручном испиту за рад
у државним органима или оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за секретара установе (aлтернативно, само за радно место под редним
бројем 4); оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном испиту за инспектора (само за радна места под редним бројевима 4 и 5); оригинал или оверена
фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком
временском периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог
доказа о познавању једног светског језика (за радна места под редним бројевима 2, 3, 4 и 5); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту
у области образовања, односно лиценца за наставника,
васпитача или стручног сарадника (алтернативно, само
за радно место под редним бројем 4); оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде
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 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.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту, уверење
о положеном испиту за секретара установе и уверење о
положеном испиту за инспектора.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 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 у року
не поднесе личне податке неопходне за одлучивање
органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати
неуредним (члан 103. став 3.).
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да
ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће
преузети на веб-страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја у делу „Стипендије, конкурси
и јавни позиви”, http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javnipozivi/konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-umpntr/
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.
IX Место, дан и време када ће се спровести изборни
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени
сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена
радна места, изборни поступак ће се спровести у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 2, почев од 8. октобра 2018. године, са почетком у 9.00 часова, о чему ће кандидати бити
обавештени телеграмом на адресе које наведу у својим
пријавама, а ради провере познавања рада на рачунару
и провере вештина аналитичког резовановања и логичког закључивања и организационих способности. За кандидате који успешно заврше проверу познавања рада на
рачунару и проверу вештина аналитичког резовановања
и логичког закључивања и организационих способности,
провера других стручних оспособљености, знања и вештина наведених у тексту јавног конкурса биће спроведене у
просторијама Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, Београд, Немањина 22-26, с тим што ће кандидати
о датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт
телефона које наведу у својим пријавама.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника,
општинској управи или суду) биће одбачене закључком
конкурсне комисије.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад
у државним органима примају се на рад под условом да
тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати без положеног испита за инспектора примају се на
рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом / правосудним испитом немају предност у
изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
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Администрација и управа
Кандидати са положеним испитом за инспектора немају
предност у изборном поступку у односу на кандидате без
положеног испита за инспектора.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручном испиту подносе
доказ о положеном правосудном испит.
Кандидати коју конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место, у којима
наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Овај конкурс објављује се на веб-страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.
gov.rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола.

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
На основу чл. 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,
99/14 и 94/17), 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), Закључка Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51
број: 112-4979/2018 од 31. маја 2018. године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-5968/2018 од 28. јуна 2018.
године, оглашава

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

1. Радно место за праћење квалитета
туристичке понуде, звање саветник

Одсек за унапређење квалитета туристичке
понуде, Сектор за туризам
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, радно
искуство у струци од најмање 3 године; познавање рада
на рачунару; знање енглеског језика.
У изборном поступку проверавају се: познавање
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр.,
108/13, 142/14, 68/15 - др.закон, 103/15, 99/16 и 113/17)
и Закона о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09,
88/10, 99/11 - др.закон, 93/12 и 84/15) - усмено; знање
енглеског језика - увидом у сертификат или други доказ;
познавање рада на рачунару - практичним радом на
рачунару; вештина комуникације - усмено.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1

2. Радно место за праћење квалитета
туристичких производа, звање саветник
Одсек за развој туристичких производа,
Сектор за туризам
1 извршилац

Бесплатна публикација о запошљавању

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, радно
искуство у струци од најмање 3 године; познавање рада
на рачунару; познавање енглеског језика.
У изборном поступку проверавају се: Познавање
Закона о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09,
88/10, 99/11 - др.закон, 93/12 и 84/15), Стратегије развоја туризма РС од 2016. до 2025.године („Службени
гласник РС”, бр. 98/16), Закона о бањама („Службени
гласник РС“, бр. 80/92 и 67/93 - др.закон), Уредбе о
условима које мора да испуњава здравствена установа за пружање угоститељских услуга трећим лицима
(„Службени гласник РС“, бр. 18/12 и 54/13) и Закључка о
усвајању Програма развоја одрживог руралног туризма
у РС („Службени гласник РС“, бр. 85/11) - усмено; познавање енглеског језика - увидом у сертификат или други
доказ; познавање рада на рачунару - практичним радом
на рачунару; вештина комуникације - усмено.
Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1

3. Радно место туристички инспектор
за Јужнобачки управни округ, звање
саветник

Одељење туристичке инспекције Нови Сад,
Сектор туристичке инспекције
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких или медицинских наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основим студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,
радно искуство у струци од најмање 3 године, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: Познавање
Закона о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09,
88/10, 99/11- др.закон, 93/12 и 84/15), Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15) и
Закона о заштити потрошача („Службени гласник РС“,
бр. 62/14, 6/16- др.закон и 44/18- др.закон) - усмено;
познавање рада на рачунару - практичним радом на
рачунару; вештина комуникације - усмено.
Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10

4. Радно место за кадровске послове,
звање саветник
Одсек за правне и стручно-оперативне
послове, Одељење за људске ресурсе,
Секретаријат министарства
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из 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; радно искуство у струци од најмање 3 године; положен државни стручни испит и познавање рада
на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: Познавање
Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05 - исправка,
64/07, 67/07- исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17),
Закона о државној управи (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр.
79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018
- др. закон) и Посебног колективног уговора за државне
органе („Службени гласник РС“, бр. 25/15, 50/15-Анекс,
20/18 и 34/18) - усмено; познавање рада на рачунару практичним радом на рачунару; вештина комуникације
- усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26

5. Радно место за стручне и оперативне
послове у области јавних набавки,
звање саветник
Одсек за јавне набавке, Секретаријат
министарства
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из 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; радно искуство у струци од најмање 3 године; положен државни стручни испит, познавање енглеског језика и знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: Познавање
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних
набавки и о начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС”, бр. 86/15) - усмено; познавање
енглеског језика - увидом у сертификат или други доказ;
знање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26
III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс:
Министарство трговине, туризма и телекомуникација,
Секретаријат министарства, Одељење за људске ресурсе, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места
(навести радно место за које се подноси пријава)”.
IV Лица која су задужена за давање обавештења:
Марко Ристић и Маја Наков, тел: 011/361-62-69, Одељење
за људске ресурсе.
V Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима
о досадашњем радном искуству; изјава о прибављању
података о којима се води службена евиденција у којој
се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе или уверења којим се
потврђује стручна спрема која је наведена у условима за
радно место; оригинал или оверена фотокопија доказа о
положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има положен државни
стручни испит); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други
акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду
и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог одговарајућег доказа о знању енглеског језика (за
радно место под бројем 1); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог одговарајућег доказа о
познавању енглеског језика (за радна места под бројем
2 и 5). Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме
ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити
и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта
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2017. године у основним судовима, односно општинским
управама. Фотокопије докумената које нису оверене од
надлежног органа неће се разматрати.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016)
прописано је, између осталог, да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за
једну од две могућности, да орган прибави податке о
којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници Министарствa трговине, туризма
и телекомуникација, на адреси www.mtt.gov.rs у делу
„Информације/конкурси“. Попуњену изјаву је неопходно
доставити уз наведене доказе како би орган могао даље
да поступа.
VIII Трајање радног односа: за оглашена радна места радни однос се заснива на неодређено време.
IX Провера оспособљености, знања и вештина
кандидата у изборном поступку: Са кандидатима
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и
који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у Београду, у просторијама
Палате „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина
2, источно крило и просторијама Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 22-26, почев
од 27. септембра 2018. године, о чему ће кандидати бити
обавештени телеграмом, на адресе које наведу у својим
пријавама.
НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду
у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Кандидати са положеним државним стручним испитом
немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита. Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе
појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава
су приложили тражена документа.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној
од надлежног органа (јавног бележника, у општинској
управи или суду), биће одбачене закључком конкурсне
комисије.
Овај конкурс се објављује на веб-страници Министарствa трговине, туризма и телекомуникација: www.mtt.
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 оглашеног радног 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.

Национална служба
за запошљавање
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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, 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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
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 аналитичке послове,
звање млађи саветник - приправник
Одељење за послове у области социјалног
дијалога, колективног преговарања и
зарада, Сектор за рад и запошљавање
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, завршен приправнички стаж
или најмање пет година радног стажа у државним органима, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару – практичним
радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.
Место рада: Београд.

2. Радно место за подршку
нормативним, студијско-анaлитичким
и управним пословима у области рада,
звање млађи саветник – приправник

Одсек за нормативне и студијско-аналитичке
послове у области рада, Сектор за рад и
запошљавање
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, завршен приправнички стаж
или најмање пет година радног стажа у државним органима, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару – практичним
радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.
Место рада: Београд.

3. Радно место за планирање и обрачун
средстава за област финансијске
подршке породици са децом, звање
млађи саветник – приправник
Одсек за нормативне и правне послове у
области социјалне и породичне заштите и
финансијске подршке породици са децом,
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, завршен приправнички стаж или најмање
пет година радног стажа у државним органима, положен
државни стручни испит, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару – практичним
радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.
Место рада: Београд.

4. Радно место за послове анализе,
планирања, извештавања и вођења
евиденција, звање млађи саветник –
приправник

Одељење за инспекцијски надзор, Сектор за
бригу о породици и социјалну заштиту
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области
правних наука, политичких наука, психолошких наука,
социолошких наука или педагошких и андрагошких
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,
познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару – практичним
радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.
Место рада: Београд.

5. Радно место за финансијскоаналитичке послове и послове
извештавања из области социјалне
заштите, звање млађи саветник –
приправник

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, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит, завршен
приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару – практичним
радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.
Место рада: Београд.

6. Радно место за стручно-оперативне
послове, звање млађи саветник –
приправник
Одељење за контролу, платни промет и
рачуноводство, Сектор за финансијско
управљање, рачуноводство и контролинг
1 извршилац
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Администрација и управа
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру економских 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, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање рада на рачунару – практичним
радом на рачунару; вештина комуникације – усмено.
Место рада: Београд.

7. Радно место за стручно-оперативне
послове, звање млађи саветник
Одељење за контролу, платни промет и
рачуноводство, Сектор за финансијско
управљање, рачуноводство и контролинг
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру економских 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, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање Закона о буџету РС за 2018.
годину – усмено; познавање Закона о буџетском систему
и других подзаконских аката из ове области – усмено;
познавање рада на рачунару – практичним радом на
рачунару; вештина комуникације и процена мотивације
за рад - усмено.
Место рада: Београд.

8. Радно место за правне послове,
звање саветник

Одељење за опште правне послове и јавне
набавке, Секретаријат Министарства
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: вештина
аналитичког резоновања и логичког закључивања и
организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање делокруга Министарства - усмено; стручна знања из области државне управе – усмено; познавање рада на рачунару - практичним
радом на рачунару; вештина комуникације и процена
мотивације за рад - усмено.
Место рада: Београд.

9. Радно место за односе са јавношћу,
звање саветник
Група за односе са јавношћу и послове
протокола
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
природно-математичких, техничко-технолошких или
друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
Бесплатна публикација о запошљавању

најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит, радно
искуство у струци од најмање три године, знање енглеског језика, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина
аналитичког резоновања и логичког закључивања и
организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање делокруга Министарства - усмено; стручна знања из области државне управе
– усмено, знање енглеског језика – усмено, познавање
рада на рачунару - практичним радом на рачунару;
вештина комуникације и процена мотивације за рад усмено.
Место рада: Београд.

10. Радно место инспектор рада, звање
саветник
I Одељење инспекције рада у Граду
Београду - Инспекторат за рад
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских 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, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање Закона о раду, Закона о
безбедности и здравља на раду, Закона о општем управном поступку - усмено; познавање рада на рачунару практичним радом на рачунару; вештина комуникације
и процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Нови Београд.

11. Радно место инспектор рада, звање
саветник
II Одељење инспекције рада у Граду
Београду - Инспекторат за рад
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских 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, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање Закона о раду, Закона о
безбедности и здравља на раду, Закона о општем управном поступку - усмено; познавање рада на рачунару практичним радом на рачунару; вештина комуникације
и процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Нови Београд.

12. Радно место инспектор рада, звање
саветник
Одсек инспекције рада Суботица Инспекторат за рад
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, спе-

цијалистичким 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: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање Закона о раду, Закона о
безбедности и здравља на раду, Закона о општем управном поступку - усмено; познавање рада на рачунару практичним радом на рачунару; вештина комуникације
и процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Суботица.

13. Радно место инспектор рада, звање
саветник
Одељење инспекције рада Нови Сад Инспекторат за рад
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских 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, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање Закона о раду, Закона о
безбедности и здравља на раду, Закона о општем управном поступку - усмено; познавање рада на рачунару практичним радом на рачунару; вештина комуникације
и процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Нови Сад.

14. Радно место инспектор рада, звање
саветник
Одсек инспекције рада Бор - Инспекторат
за рад
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских 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, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање Закона о раду, Закона о
безбедности и здравља на раду, Закона о општем управном поступку - усмено; познавање рада на рачунару практичним радом на рачунару; вештина комуникације
и процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Бор.

15. Радно место инспектор рада, звање
саветник
Одељење инспекције рада Ужице Инспекторат за рад
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, природно-математичких наука или медицинских наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
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ним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године, познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационе способности – посредно, путем стандардизованих тестова; познавање Закона о раду, Закона о
безбедности и здравља на раду, Закона о општем управном поступку - усмено; познавање рада на рачунару практичним радом на рачунару; вештина комуникације
и процена мотивације за рад - усмено.
Место рада: Ужице.
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:
Олга Пуљевић, тел: 011-3613-490, Министарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, од 10.00 до
13.00 часова.
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 радна места под редним бројем: 1, 2, 3, 4, 5. и
6. уверење о подацима о осигурању (стажу осигурања)
које издаје Републички фонд за пензијско и инвалидско
осигурање. Кандидати који у уверењу Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурањe имају евидентиран стаж осигурања неопходно је да доставе све доказе
односно потврде, решења и друге акте из којих се види
са којим степеном стручне спреме и у којем периоду су
стекли радни стаж.
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 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. Одредбом
члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступ-
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ку („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.

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.

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 Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: www.minrzs.gov.rs,
у делу „Конкурси“.

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, web страници и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене
доказе како би орган могао даље да поступа.
VIII Трајање радног односа: За радна места под редним бројем: 1, 2, 3, 4, 5. и 6. радни однос се заснива на
одређено време и траје једну годину, док се за остала
радна места радни однос 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 и уз које су приложени сви потребни докази и
који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном
конкурсу, изборни поступак ће се спровести у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 2, почев од 25. септембра 2018.
године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени
телеграмом на адресе које су навели у својим пријавама,
а ради провере вештина аналитичког резовановања и
логичког закључивања и организационих способности.
За кандидате који успешно заврше проверу вештина
аналитичког резовановања и логичког закључивања и
организационих способности, провера других стручних
оспособљености, знања и вештина наведених у тексту
огласа о јавном конкурсу, биће спроведена у просторијама Министарства за рад, запошљавање, борачка
и социјална питањ, Београд, Теразије 41, трећи спрат,
с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона које су навели у
својим пријавама.
Напомене:
*Приправник - Законом о државним службеницима
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка,
83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09,
99/14 и 94/17), између осталог, прописано је да је приправник лице које први пут заснива радни однос у својој
струци и оспособљава се за самосталан рад; да се изузетно радни однос у статусу приправника може засновати и са лицем које је код другог послодавца било у
радном односу краће од времена утврђеног за приправнички стаж у степену образовања који је услов за рад на
тим пословима; да се време проведено у радном односу код другог послодавца не урачунава у приправнички
стаж; да приправнички стаж на радним местима са високим образовањем траје једну годину; да приправник
заснива радни однос на одређено време, после спроведеног јавног конкурса.
Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе појединачне 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. Сагласно члану 9. Закона о државним
службеницима, којим је прописано 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.

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.

Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ

Ровињска 12, Београд, Србија
тел. 011/2889-966, факс: 011/2885-296

На основу чл. 54. и 55. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07,
116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. став 1, члана
18. став 2, члана 19. став. 2, чл. 20. и чл. 21. 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: 112-7138/2018 о д 27. јула 2018. године,
Геолошки завод Србије оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
У ГЕОЛОШКОМ ЗАВОДУ СРБИЈЕ
I Орган у коме се радно место попуњава: Геолошки завод Србије, Ровињска 12, Београд
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место хидрогеолог истраживач
у звању саветник, у Одељењу за
хидрогеологију, у Сектору за геотехнику и
хидрогеологију
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове у оквиру основних
хидрогеолошких истраживања и ради на терену; учествује у истраживању геотермалне енергије, минералне
и термоминералне воде; учествује у хидрогеолошким
истраживањима за потребе водоснабдевања; учествује
у изради програма рада годишњих и дугорочних програма извођења основних хидрогеолошких истраживања;
учествује у изради извештаја о раду Одељења; обавља
и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области
Гео-науке (геологија) (Студијски програм Хидрогеологија) 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 три године
радног искуства у струци, положен стручни испит, положен државни стручни испит, познавање једног светског
језика, познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које
се проверавају у изборном поступку: стручна знања
- познавање методологије израде пројеката и израде
извештаја у области хидрогеолошких истраживања усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом
на рачунару; познавање једног светског језика - увидом у
сертификат, потврду или други доказ (оверена фотокопија индекса); вештина комуникације - усмено.
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III Место рада: Београд, Ровињска 12
IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни
конкурс: Геолошки завод Србије, Београд, Ровињска
12, са назнаком „За јавни конкурс”.
V Лице које је задужено за давање обавештења:
Нада Орестијевић, контакт телефон: 011/2889-966.
VI Услови за рад на радним местима: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од
најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања овог огласа у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање - листу „Послови“.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о
досадашњем радном искуству; изјава у којој се странка
опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то
орган учинити уместо ње; 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 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);
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту.
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
решења 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
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.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке
прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да
ће то кандидат учинити сам. Изјаву о сагласности за
прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места је могуће преузети
на веб-страници Службе за управљање кадровима, на
адреси: http://www.suk.gov.rs/ у делу „Документи-Обрасци“. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
IX Трајање радног односа: За наведено радно место,
радни однос се заснива на неодређено време.
X 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, потпуне, уз које су приложени
сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на
оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина, које се вреднују у изборном
Бесплатна публикација о запошљавању

поступку, и то провера знања рада на рачунару и усмени део разговора, обавиће се почев од 17. септембра
2018. године у просторијама Геолошког завода Србије,
Ровињска 12, Београд. О свему претходно наведеном
кандидати ће бити благовремено обавештени телефоном или имејлом или телеграмом на бројеве или адресе
које су навели у својим пријавама.
Напомена: Кандидати који први пут заснивају радни
однос у државном органу, а нису приправници, подлежу
пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или
суду) биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на веб-страници Геолошког
завода Србије, веб-страници Службе за управљање
кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли,
веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“.
*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.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА И
МАЊИНСКА ПРАВА ВЛАДЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка,
83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 ,
99/2014 и 94/17), 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), Закључка Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51
број: 112-6103/2018 од 28. јуна 2018. године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-7261/2018 од 27. јула 2018.
године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: Канцеларија за људска и мањинска права, Булевар Михајла
Пупина 2, Нови Београд
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за праћење остваривања
права националних мањина у области
образовања и службене употребе језика
и писма, звање саветник
Одсек за унапређење права националних
мањина, Сектор за националне мањине
1 извршилац

Опис послова: Прати остваривање права на образовање и службену употребу језика и писма националних
мањина; израђује базу података, информације, анализе
и извештаје о остваривању права националних мањина
на образовање и службену употребу језика и писма за
потребе државних органа и међународних тела; припрема државне извештаје о примени Оквирне конвенције
за заштиту националних мањина и Европске повеље о
регионалним или мањинским језицима и других државних извештаја о спровођењу међународних уговора, у
делу који се односи на образовање и службену употребу
језика и писма националних мањина; припрема коментаре на мишљења и извештаје Саветодавног комитета
и Комитета експерата; прати реализацију препорука
уговорних тела за спровођење међународних уговора о
мањинским правима; обавља и друге послове по налогу
шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне или политичке науке, или из научне области
друштвено хуманистичких наука на основним академским

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит, најмање 3 године радног
искуства у струци, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање
Закона о државној управи - усмено; познавање домаћих
и међународних прописа и нструмената који регулишу
положај националних мањина (Закон о заштити права
и слобода националних мањина, Закон о националним
саветима националних мањина, Закон о службеној употреби језика и писма, Оквирна конвенција за заштиту
националних мањина, Европска повеља о регионалним
и мањинским језицима) – усмено; познавање енглеског
језика – усмено; познавање рада на рачунару (MS Office
и интернет) – практичним радом на рачунару; вештина
комуникације и мотивација за рад – усмено.

2. Радно место за праћење остваривања
надлежности националних савета
националних мањина, звање млађи
саветник
Одсек за унапређење права националних
мањина, Сектор за националне мањине
1 извршилац

Опис послова: Прати остваривање надлежности Националних савета националних мањина у трошењу одобрених буџетских средстава; прикупља прилоге и извештаје
националних савета и друге податке за потребе израде
државних извештаја у области мањинских права; учествује у изради извештаја о примени Оквирне конвенције за
заштиту националних мањина и Европске повеље о регионалним или мањинским језицима и других извештаја о
спровођењу међународних уговора у делу који се односи
на остваривање права националних мањина; обавља и
друге послове по налогу шефа Одсека.
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 на специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање 5 година радног стажа у државим
органима, познавање енглеског језика и познавање
рада на рачунару
У изборном поступку проверавају се: познавање
Закона о државној управи – усмено; познавање домаћих
и међународних прописа и нструмената који регулишу
положај националних мањина (Закон о заштити права
и слобода националних мањина, Закон о националним
саветима националних мањина, Закон о службеној употреби језика и писма, Оквирна конвенција за заштиту
националних мањина, Европска повеља о регионалним
и мањинским језицима) – усмено; познавање енглеског
језика – усмено; познавање рада на рачунару (MS Office
и интернет) – пректичним радом на рачунару; вештина
комуникације и мотивација за рад – усмено.
III Место рада: Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд.
IV Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс:
Канцеларија за људска и мањинска права, Булевар
Михајла Пупина 2, 11070 Нови Београд, са назнаком:
„Пријава за јавни конкурс за попуњавање извршилачког
радног места“ са навођењем назива радног места за које
се кандидат пријављује.
V Лице које је задужено за давање обавештења:
Ведрана Радојичић и Мирјана Цветковић, 011/3112-510.
VI Општи услови које сваки кандидат мора да испуни: држављанство Републике Србије, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државним органима
због теже повреде радне дужности из радног односа и да
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања конкурса у периодичном издању
Националне службе за запошљавање од 29.08.2018.
године и истиче 06.09.2018. године.
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Администрација и управа
VIII Докази који се прилажу уз пријаву за конкурс: потписана пријава на конкурс са биографијом и
наводима о досадашњем радном искуству,са контакт
адресом, бројем телефона и и мејл адресом; 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 која је наведена у условима
за радно место; 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).
Напомена: Документа о чињеницама о којима се
води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених и уверење
о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима/ уверење о положеном правосудном испиту.
Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће
те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат
може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег
и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да
ће то кандидат учинити сам. Изјаву о сагласности за
прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места је могуће преузети
на веб-страници Службе за управљање кадровима, на
адреси http://www.suk.gov.rs/ у делу „Документи-Обрасци“, и на сајту Канцеларије за људска и мањинска
права, www.ljudskaprava.gov.rs, у делу: „Јавни конкурс за
попуњавање извршилачких радних места“.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 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.
Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног
органа неће се разматрати. Такође се неће разматрати
фотокопије оверених фотокопија документа.
IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни
докази на предвиђен начин и који испуњавају услове за
оглашено радно место, провера оспособљености, знања
и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се
почев од 17.09.2018. године, са почетком у 9 часова, у
Новом Београду, у просторијама Канцеларије за људска
и мањинска права, Булевар Михајла Пупина 2, централни део, пети спрат.
О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити
благовремено обавештени телефонским путем на контакт бројеве које наведу у својим пријавама или на и
мејл адресу из пријаве. Кандидати ће о датуму, месту
и времену спровођења сваке наредне фазе изборног
поступка бити обавештени на контакт бројеве које наведу у својим пријавама, и мејлом или усмено након сваке
завршене фазе поступка.
НАПОМЕНЕ: За наведенa раднa местa радни однос
се заснива на неодређено време. Кандидати који први
пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу
пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
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Кандидати са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Кандидати који конкуришу на оба радна места подносе појединачне пријаве за свако радно место, у којима
наводе уз коју пријаву су поднели тражене доказе.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси решење о распоређивању или
премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у
оригиналу или фотокопији овереној 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 Закључком. Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским управама. Такође, непотпуне, неразумљиве, неблаговремене
и недопуштене пријаве биће одбачене Закључком конкурсне комисије.
Овај оглас објављује се на веб-страници Канцеларије
за људска и мањинска права, www.ljudskaprava.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.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Београд

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08,
104/09, 99/14 и 94/17), 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: 112-7261/2018 од 27.07. 2018. године,
Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ТРИ ИЗВРШИЛАЧКА
РАДНА МЕСТА У СЛУЖБИ ЗА УПРАВЉАЊЕ
КАДРОВИМА
I Орган у коме се радно место попуњава: Служба за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 2.
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за праћење ефеката
управљања каријером, у звању
саветник

у Центру за управљање каријером државних
службеника у Сектору за одабир и развој
кадрова
1 извршилац

Опис послова: Анализира потребе и учествује у развоју техника и инструмената за развој каријере државних службеника; учествује у изради годишњег аналитичког извештаја о оцењивању државних службеника на
нивоу државне управе; предлаже и спроводи различите
методолошке приступе у истраживању ефеката активности у вези са управљањем каријером; пружа стручну
помоћ оцењивачима у вези са спровођењем поступака
оцењивања; сарађује са непосредним руководиоцима
и јединицама за кадрове у циљу сагледавања потреба и могућности органа државне управе у реализацији
каријерних циљева државних службеника; учествује у
креирању програма обуке и утврђивању критеријума

и мерила за вредновање програма стручног усавршавања за потребе Националне академије за јавну управу;
учествује у ажурирању оквира компетенција; обавља и
друге послове по налогу руководиоца Центра.
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 енглеског језика и
знање рада на рачунару (Word, Excel, Internet, Spss).

2. Радно место за стручне послове
подршке Високом службеничком савету
и оглашавање положаја, у звању
саветник
у Групи за подршку Високом службеничком
савету, у Сектору за правне, финансијске и
опште послове
1 извршилац

Опис послова: Врши стручну обраду пријава учесника конкурса за попуњавање положаја и доставља их
конкурсним комисијама на даљи поступак; припрема
и заказује састанке конкурсних комисија које именује
Високи службенички савет; израђује записнике о раду
конкурсних комисија и закључке о одбацивању пријава
учесника конкурса за попуњавање положаја које доносе конкурсне комисије; израђује решење о накнади за
рад члана конкурсне комисије за попуњавање положаја
који није из органа државне управе и служби Владе,
нити је члан Високог службеничког савета; прикупља
и обрађује документацију за седнице и учествује у припреми седница Високог службеничког савета; обрађује
документацију за оглашавање интерних и јавних конкурса и припрема текст огласа интерног и јавног конкурса за попуњавање положаја; води евиденције у вези са
поступцима за попуњавање положаја; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
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, најмање три године
радног искуства у струци и познавање рада на рачунару
(Word, Internet).

3. Радно место за послове подршке
припреме аката Жалбене комисије
Владе, у звању млађи саветник

у Одсеку за подршку Жалбеној комисији
Владе, у Ужој унутрашњој јединици изван
сектора
1 извршилац

Опис послова: Израђује нацрте решења у правним
стварима из једне заокружене правне целине у областима у којима већ постоји устаљена пракса Жалбене
комисије Владе; израђује акте о уступању предмета
надлежном органу на одлучивање; израђује акте којима се тражи допуна документације у поступку по жалби;
учествује у припреми материјала за седницу Жалбене
комисије Владе и води записник са седнице; обавља и
друге послове по налогу шефа Одсека.
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, завршен приправнички стаж
или најмање пет година радног стажа у државним органима и познавање рада на рачунару (Word, Internet).
III У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о државним службеницима и област
оцењивања државних службеника – усмено (радно
место бр. 1); познавање Закона о државним службеницима и подзаконских аката којима се регулише поступак
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Администрација и управа
за спровођење интерног и јавног конкурса за попуњавање положаја – усмено (радно место бр. 2); познавање
Закона о државним службеницима и Закона о општем
управном поступку – усмено (радно место бр. 3); познавање рада на рачунару - практичним радом на рачунару;
вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања и организационe способности – посредно, путем
стандардизованих тестова; вештина комуникације и
процена мотивације за рад – усмено.
IV Место рада: Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2
V Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Служба за управљање кадровима, 11070 Нови
Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком: „За
јавни конкурс – попуњавање извршилачког радног места”.
VI Лице које је задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу: Александра Станковић, телефон:
011/3118-516.
VII Услови за рад на радном месту: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
VIII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
IX Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; 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 или оригинал
или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном
испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења или други акти којима
се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и
у ком временском периоду је стечено радно искуство), доказ
о знању енглеског језика.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених и уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.

гу овог закона прописано да их оверава суд, односно
општинска управа; да основни суд односно општинске
управе као поверени посао задржавају надлежност за
оверавање потписа, рукописа и преписа од 1. марта 2017.
године; да ће изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, потписе, рукописе
и преписе оверавати основни судови, судске јединице,
као и пријемне канцеларије основних судова, односно
општинске управе, као поверени посао и после 1. марта
2017. године, а до именовања јавних бележника.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника или у општини или суду.
IX Трајање радног односа: радни однос се заснива
на неодређено време.
X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове
за рад на оглашенoм раднoм месту, провера назначених
вештина и знања обавиће се у просторијама Службе за
управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла
Пупина 2, почев од 12. септембра 2018. године, о чему
ће учесници конкурса бити обавештени телефоном на
контакте које су навели у својим пријавама.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној
код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова,
односно општинским управама, као поверени посао), биће
одбачене. Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Кандидат који први пут заснива радни однос у државном
органу, подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита прима се
на рад под условом да тај испит положи до окончања
пробног рада.
Овај оглас објављује се на веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе,
на огласној табли, веб-страници и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да
ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће
преузети на веб-страници Службе за управљање кадровима.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене
доказе како би орган могао даље да поступа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, бр. 93/14 и 22/15) је, између
осталог, прописано да је јавни бележник надлежан и за
оверавање потписа, рукописа и преписа за које је посебним законима који се примењују пре ступања на снаБесплатна публикација о запошљавању

Управа за утврђивање способности
бродова за пловидбу

На основу члана 54. и члана 55. Закона о државним
службеницима („Службени гласник Републике Србије“,
број 79/2005, 81/2005-исправка, 83/2005-исправка,
64/2007, 67/2007-исправка, 116/2008, 104/2009, 99/2014
и 94/2017), члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник Републике Србије“, број 41/2007-пречишћен текст и 109/2009),
Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51 број: 112-1692/2018 од 28.02.2018.
године и Сагласности Службе за управљање кадровима
Владе Републике Србије број: 111-00-00210/2018-03 од
13.08.2018. године, Управа за утврђивање способности
бродова за пловидбу оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У
УПРАВИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ
БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Републике Србије – Управа за утврђивање способности
бродова за пловидбу, Народних хероја број 30/II, 11070
Београд, Нови Београд.
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за послове индустријског
надзора, у звању саветника у Групи за
индустријски надзор
1 извршилац

Опис послова: Учествује у вршењу прегледа и овери техничке документације из области признања произвођача, испитних институција и типских одобрења
производа; учествује у вршењу прегледа привредних
субјеката у поступку признања произвођача, испитних
институција и типских одобрења производа; припрема
и учествује у изради Извештаја и Потврда о признању;
учествује у раду на одржавању система менаџмента квалитетом и у интерним проверама запослених у Управи
за утврђивање способности бродова за пловидбу према
Стандарду SRPS ISO 9001; учествује у припреми прописа
из делокруга Групе за индустријски надзор и на пословима техничког надзора; обавља и друге послове по налогу Руководиоца Групе за индустријски надзор.
Услови: Стечено високо образовање из стручне
области машинско инжењерство или електротехничко
инжењерство или из научне области технолошко-металуршких 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 4 (четири)
године или специјалистичким студијама на факултету;
најмање 3 (три) године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару и познавање енглеског, немачког или руског језика.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке
прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег
спровођења изборног поступка.

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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС

Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: Познавање
законских прописа који регулишу област међународне
и унутрашње пловидбе, посебно познавање Закона о
пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник Републике Србије“, број 73/2010, 121/2012,
18/2015, 96/2015-други закон, 92/2016, 104/2016-други
закон, 113/2017-други закон и 41/2018) – усмено; познавање Правилника о условима и поступку за издавање
одобрења за рад домаћих произвођача опреме бродова
унутрашње пловидбе, услужних привредних друштава
и испитних институција, односно садржину и образац
одобрења за рад произвођача, услужних привредних
друштава и испитних институција („Службени гласник
Републике Србије“, број 18/2018) – усмено; познавање
Правилника о техничким правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе, Део VIII (осми)
под називом – „Технички захтеви за пројекат мотора“ и
Део X (десети) под називом – „Технички захтеви за опрему за сидрење, ужад за вез, опрему за противпожарну
заштиту на броду, бродске чамце и опрему за спасавање,
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Администрација и управа
као и другу опрему на броду“, од тачке 10.03 – Преносни ватрогасни апарати до тачке 10.03ц – Трајно уграђени
противпожарни системи за заштиту предмета („Службени
гласник Републике Србије“, број 30/2015) - усмено; познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару
и вештина комуникације - усмено.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике
Србије – Управа за утврђивање способности бродова за
пловидбу, Народних хероја 30/II, 11070 Београд, Нови
Београд, са назнаком. „За јавни конкурс – попуњавање
извршилачког радног места“.

Сви докази прилажу се у оргиналу или овереној фотокопији. Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа
(„Службени гласник Републике Србије“, број 93/2014 и
22/2015), прописано је да је јавни бележник надлежан
и за оверавање потписа, рукописа и преписа за које је
посебним законима који се примењују пре ступања
наведеног закона прописано да их оверава суд, односно
општинска управа; да основни судови, односно општинске управе као поверени посао задржавају надлежност
за оверавање потписа, рукописа и преписа почев од
01.03.2017. године; да ће изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, потписе, рукописе и преписе оверавати основни судови, судске
јединице, као и пријемне канцеларије основних судова,
односно општинске управе, као поверени посао и после
01.03.2017. године, а до именовања јавног бележника.

V Лице које је задужено за давање обавештења:
Милош Селаковић, телефон: 011/2607-080 локал 170.

Сви докази се прилажу у оргиналу или фотокопији која је
оверена код јавног бележника или у општини или суду.

VI Услови за рад на радном месту: држављанство
Републике Србије; да је учесник на јавном конкурсу
пунолетан; да учеснику на јавном конкурсу раније није
престајао радни однос у државним органима због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора у трајању од најмање 6 (шест) месеци.

IX Трајање радног односа: Радни однос се заснива
на неодређено време.

III Место рада: Народних хероја 30/II, 11070 Београд,
Нови Београд.

VII Рок за подношење пријаве: Рок за подношење
пријава јесте 8 (осам) дана и почиње да тече првог наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву за конкурс: Потписана пријава са биографијом и наводима о
досадашњем радном искуству; изјава у којој се кандидат
опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то
Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу
учинити уместо кандидата; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оргинал
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује тражена 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 (уговори о раду,
уговори о делу, уговори о привременим и повременим
пословима, решења, потврде и други акти из којих се
види на којим пословима, са којом стручном спремом и у
којем периоду је стечено тражено радно искуство) и оригинал или оверен сертификат о знању енглеског, немачког или руског језика који је издат од стране овлашћене
школе за стране језике или неки други доказ о знању
енглеског, немачког или руског језика (оверена копија
индекса о положеном испиту, оверена копија сведочанства из средње школе или други доказ).
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.
Одредбама члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, број
18/2016), прописано је да у поступку који се покреће на
захтев 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 из пријаву сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује
за једну од две могућности и то да Управа за утврђивање
способности бродова за пловидбу прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведене изјаве је могуће преузети са интернет
презентације Управе за утврђивање способности бродова
за пловидбу - www.uprava-brodova.gov.rs.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене
доказе како би Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу, могла даље да поступа.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених, подноси оргинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно
место у органу у коме ради или решења да је нераспоређен.
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X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви
потребни докази и који испуњавају услове за оглашено
радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од
12.09.2018. године, са почетком у 09.00 часова у Београду, у пословним просторијама Управе за утврђивање
способности бродова за пловидбу, Народних хероја 30/
II, 11070 Београд, Нови Београд. О тачном датуму и времену учесници јавног конкурса ће бити благовремено
обавештени телефонским путем на контакт бројеве које
наведу у својим пријавама.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази у оргиналу 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 послови), биће одбачене. Као доказ се могу
приложитуи и фотокопије докумената које су оверене
пре 01.03.2017. године у основним судовима, односно
општинским управама.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 (шест)
месеци. Кандидати без положеног државног стручног
испита примају се на рад под условом да предметни
испит положе до окончања пробног рада (у року од 6
месеци од дана заснивања радног односа).
Предметни оглас објављује се на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима – www.suk.gov.rs, на
интернет презентацији Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу – www.uprava-brodova.gov.rs,
на порталу Е-управе – www.deu.gov.rs, на огласној табли, интернет презентацији – www.nsz.gov.rs и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у предметном огласу који су употребљени у мушком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА
„LAW FIRM ĐURIĆ“

11000 Београд, Булевар краља Александра 43
тел. 011/3340-734
e-mail: adv.ognjen.djuric@gmail.com

Адвокат приправник
УСЛОВИ: завршен Правни факултет у Београду, са просечном оценом 7,50 или више, дужина студирања не
више од 6 година, одлично познавање рада на рачунару (MS Word, Excel), познавање енглеског језика
(говорног и писаног), познавање другог страног језика
је предност, без радног искуства у струци. Потребно је
да заинтересовани кандидати који испуњавају наведене
услове пријаве са биографијом пошаљу на мејл адресу: adv.ognjen.djuric@gmail.com. Рок за конкурисање је
31.08.2018.године. Биће контактирани само кандидати
који уђу у ужи избор.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ СОПОТ
11450 Сопот, Космајски трг 7
тел. 011/8251-238

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат пунолетан и пословно способан; да има стечено високо образовање на основним
студијама трајању од најмање четири године, односно
на основним студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама
или специјалистичким струковним студијама; да има најмање пет година радног искуства у струци; да се против кандидата не води истрага и да против њега није
подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по
службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична
дела која га чине недостојним обављања дужности; да
је држављанин Републике Србије; да има општу здравствену способност. Пријава на јавни конкурси докази који се прилажу уз пријаву: Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања, број телефона, мејл адресу,
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног
искуства. Уз пријаву се прилажу докази о испуњености
услова у оригиналу или овереној фотокопији, и то: извод
из матичне књиге рођених; уверење о пословној способности; уверење о држављанству РС; диплома о стеченом образовању; доказ о радном искуству; уверење да
се против кандидата не води истрага и да против њега
није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне
по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним обављања дужности; уверење о здравственој способности; очитана лична
карта. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за подношење пријаве је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу: Центар за културу Сопот, 11450 Сопот, Космајски трг
7, са назнаком „Јавни конкурс за избор директора - не
отварати“. Лице задужено за давање обавештења Далибор Пешић, контакт телефон 011/8251-238, од 7.00 до
15.00 часова.

К РА Г У Ј Е В А Ц
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
34210 Рача, Карађорђева 60
тел. 034/751-206

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: високо образовање (у смислу Закона о култури и Закона о библиотечко-информационој делатности)
- доказ о испуњености овог услова подноси се уз пријаву
на конкурс у оригиналу или овереној фотокопији; најмање пет година радног искуства на пословима за које
се захтева високо образовање из алинеје 1. ове тачке
(потврда о радном ангажовању); најмање 3 године радног искуства на пословима у области културе (потврда о
ангажовању на пословима у области културе).
ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидат треба да
поседује: 1. психичку, физичку и здравствену способност за рад (доказује се лекарским уверењем који издаје
надлежна здравствена установа); 2. држављанство
Републике Србије (уверење о држављанству подноси се
уз пријаву на конкурс у оригиналу или овереној фотокопији; наведени доказ не може бити старији од 6 месеци,
рачунајући од датума објављивања конкурса); 3. да је
потпуно пословно способан (наведени доказ мора бити
издати после објављивања конкурса); 4. није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци; да му нису
изречене мере безбедности у складу са законом којим се
уређују кривична дела, и то: а) обавезно психијатријско
лечење и чување у здравственој установи; б) обавезно
психијатријско лечење на слободи; в) обавезно лечење
наркомана; г) обавезно лечење алкохоличара; д) забрана вршења позива, делатности и дужности; као и да се
против њега не воде истражне радње односно кривични поступак (доказ о испуњености овог услова подноси се уз пријаву на конкурс у оригиналу или овереној
фотокопији; наведени доказ мора бити издат после
објављивања конкурса). Кандидат уз пријаву доставља
биографију са кратким прегледом кретања у служби и
предлогом програма рада и развоја установе у периоду
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Администрација и управа
од 4 године. Пријаве са потребном конкурсном документацијом и информацијама о кандидату (име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања,
број телефона, мејл-адресу), доставити у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса на сајту Националне
службе за запошљавање, на адресу: Народна библиотека „Радоје Домановић”, Карађорђева 60, 34210 Рача, са
назнаком: „Конкурс за директора Народне библиотеке”.
Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса
Управни одбор ће обавити разговор и на основу разговора доставити оснивачу образложену листу кандидата.
Неблаговремене пријаве, недопуштене, неразумљиве
и непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
потпуни докази неће се узети у разматрање.

ЛОЗНИЦ А
ГРАД ЛОЗНИЦА ГРАДСКА УПРАВА
15300 Лозница, Карађорђева 2
тел. 015/879-257

Стручни послови архивског и
канцеларијског пословања
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена из области друштвено-хуманистичких наука
у обиму од најмање 240 бодова (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије; односно са стеченим
образовањем на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит
за рад у органима државне управе, познавање рада на
рачунару и најмање три године радног искуства у струци. Кандидат треба да испуњава и остале услове прописане Законом: да је држављани РС, да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци, да му раније није престајао радни однос
у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне смоуправе, због теже повреде
дужности из радног односа и да испуњава остале услове
одређене законом, другим прописима и актом о систематизацији радних места. Уз пријаву на оглас кандидат треба да достави следећу документацију: извод из матичне
књиге рођених; уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци; оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; уверење да није правоснажно осуђиван на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци); изјаву да му раније није престао радни однос у државном органу, односно органу аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже
повреде дужности из радног односа; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима (лице са положеним правосудним испитом
уместо уверења о положеном државно-стручном испиту
за рад у државним органима доставља уверење о положеном правосудном испиту); доказ о радном искуству у
струци; личну и радну биографију. Са кандидатима чије
су пријаве благовремене, разумљиве, потпуне и уз које
су приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове за рад на оглашеном радном месту, назначене
вештине и знања (познавање прописа из области канцеларијског пословања, односно Уредбе о канцеларијском
пословању органа државне управе, Упутства о канцеларијском пословању органа државне управе и Уредбе о
категоријама регистратурског материјала са роковима
чувања), биће проверени у просторијам Градске управе града Лозница, Карађорђева 2. О датуму и времену
спровођења изборног поступка кандидати ће бити обавештени телефонским путем, путем електронске поште
или поштом на бројеве и адресе које су навели у пријави.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у органима аутономне покрајине, органима јединице локалне
самопураве или државном органу, подлежу пробном
раду од шест месеци. Кандидат без положеног државног
испита за рад у државним органима прима се на рад под
условом да тај испит положи до окончања пробног рада.
Пријаве на оглас са потребном документацијом доставити на адресу: Градска управа града Лозница, Карађорђева 2, са назанком „За оглас“, у року од 15 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве доставити путем поште
или лично, на шалтер писарнице, приземље Градске
управе. Ближа обавештења у вези са огласом могу се
добити у Градској управи града Лозница, канцеларија
број 111 или путем телефона: 015/879-257. Конкурс
спроводи конкурсна комисија коју је именовао начелник
Градске управе града Лозница. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве уз
које нису приложени сви тражени докази, биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Бесплатна публикација о запошљавању

ПАНЧЕВО
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
На основу члана 54. Закона о државним службеницима
(„Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, - испр., 83/05 – испр.,
64/07, 67/07 – испр., 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17),
члана 4. Правилника о спровођењу јавног конкурса за
попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 и
137/14) и Закључка Комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 број: 112-5030/2018 од
31. маја 2018. године и 51 број: 112-5299/2018 од 6. јуна
2018. године, оглашава

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

II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У ПАНЧЕВУ

1. Психолог

у Групи за испитивање личности, у Служби
за третман, у звању саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из стручне области Филозофије - смер психологија
на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ESPB, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона
о извршењу кривичних санкција и Правилника о третману, програму поступања, разврставању и накнадном
разврставању осуђених лица – усмено; вештина комуникације –непосредно, кроз разговор са кандидатима;

2. Социјални радник

у Групи за испитивање личности, у Служби
за третман, у звању саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области Политичке науке - смер за
социјалну политику и социјални рад или из стручне области
Филозофије - смер за социологију на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона
о извршењу кривичних санкција и Правилника о третману, програму поступања, разврставању и накнадном
разврставању осуђених лица– усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

стручне области Филозофије - смер психологија, педагогија, андрагогија или социологија на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, најмање
три године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона
о извршењу кривичних санкција и Правилника о третману, програму поступања, разврставању и накнадном
разврставању осуђених лица – усмено; вештина комуникације –непосредно, кроз разговор са кандидатима;

4. Организатор културно-образовних и
спортских активности
у Одсеку за реализацију програма
поступања, у Служби за третман, у звању
саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области Политичке науке - смер за
социјални рад и социјалну политику, или из стручне
области Специјалне едукације и рехабилитације - смер
за превенцију и третман поремећаја понашања или из
стручне области Физичко васпитање и спорт или из стручне области Филозофије - смер психологија, педагогија,
андрагогија или социологија на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три година радног
искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона
о извршењу кривичних санкција и Правилника о третману, програму поступања, разврставању и накнадном
разврставању осуђених лица – усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима;

5. Шеф Одсека за правноадминистративне послове

у Служби за опште послове, у звању
самостални саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области Правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства на истим или одговарајућим пословима.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона
о извршењу кривичних санкција и Закона о државним
службеницима - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

6. Правни послови

у Одсеку за правно-административне
послове, у Служби за опште послове, у звању
саветник
1 извршилац

у Одсеку за реализацију програма
поступања, у Служби за третман, у звању
саветник
3 извршиоца

3. Реализатор третмана

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области Правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академске студије, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије,
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области Политичке науке - смер за
социјални рад и социјалну политику, или из стручне
области Специјалне едукације и рехабилитације - смер
за превенцију и третман поремећаја понашања или из

Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона
о извршењу кривичних санкција и Закона о државним
службеницима – усмено; вештина комуникације –непосредно, кроз разговор са кандидатима;
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7. Послови јавних набавки

11. Послови писарнице и архиве

у Одсеку за правно-административне
послове, у Служби за опште послове, у звању
саветник
1 извршилац

у Одсеку за правно-административне
послове, у Служби за опште послове, у звању
референт
2 извршиоца

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области Правне науке или Економске
науке на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, положен државни
стручни испит, најмање три године радног искуства у
струци.

Услови за рад на радном месту: завршена средња
школа, друштвеног смера, положен државни стручни
испит, најмање две године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
извршењу кривичних санкција и Закона о јавним набавкама – усмено; вештина комуникације –непосредно,
кроз разговор са кандидатима;

8. Шеф Одсека за материјалнофинансијске послове

у Служби за опште послове, у звању
самостални саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области Економске науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства на истим или одговарајућим пословима.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона
о извршењу кривичних санкција и Закона о буџетском
систему – усмено; вештина комуникације –непосредно,
кроз разговор са кандидатима;

9. Послови материјално-финансијског
извештавања, планирања и контроле

у Одсеку за материјално-финансијске
послове, у Служби за опште послове, у звању
саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области Економске науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и најмање
три године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона
о извршењу кривичних санкција и Закона о буџетском
систему – усмено; вештина комуникације –непосредно,
кроз разговор са кандидатима;

10. Послови матичне евиденције

у Одсеку за правно-административне
послове, у Служби за опште послове, у звању
сарадник
1 извршилац

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 180 ЕСПБ, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године, положен
државни стручни испит и најмање три године радног
искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима;
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Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Уредбе
о канцеларијском пословању органа државне управе и
Упутства о канцеларијском пословању органа државне
управе - усмено; вештина комуникације - непосредно,
кроз разговор са кандидатима.

12. Финансијски књиговођа

у Одсеку за за материјално-финансијске
послове, у Служби за опште послове, у звању
референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња
школа, економске струке, положен државни стручни
испит, најмање две године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона
о буџетском систему - усмено; вештина комуникације
-непосредно, кроз разговор са кандидатима;

13. Послови обрачуна накнада и зарада

у Одсеку за за материјално-финансијске
послове, у Служби за опште послове, у звању
референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња школа, економске струке, положен државни стручни испит, најмање две године радног искуства у струци.

ме прописане за радно место на које се конкурише, са
кратким описом послова на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на конкурс, пријава мора да буде
својеручно потписана) -заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема за стручну спрему која је
наведена у условима за радно место - заједничко за сва
радна места;
- уверење из суда да се против кандидата не води кривични поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности (не старије од 30 дана) - заједничко за
сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти из
којих се може утврдити на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство у струци) - заједничко за сва радна места;
- 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 - заједничко за сва
радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту подносе доказ о положеном
правосудном испиту) - заједничко за сва радна места;
- 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 заједничко за сва радна места.
Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Министарства правде, на следећој интернет адреси: http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о
буџетском систему - усмено; вештина комуникације -непосредно, кроз разговор са кандидатима.

Документа о чињеницама о којиме се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном
државном испиту за рад у државним органима.

14. Послови депозита и кантине

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

у Одсеку за за материјално-финансијске
послове, у Служби за опште послове, у звању
референт
2 извршиоца

Услови за рад на радном месту: завршена средња
школа, економског, друштвеног или техничког смера,
положен државни стручни испит, најмање две године
радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

15. Магационер

у Одсеку за за материјално-финансијске
послове, у Служби за опште послове, у звању
референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња школа, економског или друштвеног смера, положен државни
стручни испит, најмање две године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима;
Место рада: Панчево, Баваништански пут бб.
III Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс:
- писана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству (у пријави назначити редни
број радног места из текста конкурса као и назив радног места за које се конкурише, име и презиме, датум
и место рођења, адреса становања, мејл адреса за контакт, контакт телефон, податке о образовању, податке о
врсти и дужини радног искуства у степену стручне спре-

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 у року
не поднесе личне податке неопходне за одлучивање
органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати
неуредним (члан 103. став 3).
Кандидати могу уз пријаву на конкурс да доставе доказе
о којима службену евиденцију воде други органи, у циљу
ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси решење о распоређивању или
премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као
поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената
које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.
Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на
српски језик и оверени од стране овлашћеног судског
тумача.
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Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је
стечена у иностранству мора бити нострификована.
IV Општи 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 (члан 45. став 1. Закона о државним службеницима).
Посебни услови за рад на радном месту: Чланом 253.
став 4. Закона о извршења кривичних санкција прописано је да се у радни однос не може се примити лице које
је осуђено због кривичног дела које се гони по службеној
дужности, лице против кога се води кривични поступак за
кривично дело које се гони по службеној дужности, лице
које је осуђено на безусловну казну затвора у трајању
дужем од три месеца и лице за које, у складу са прописима
којима је уређено вршење безбедносних провера, постоје
безбедносне сметње.
V Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање „Послови“.
VI Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове
за рад на оглашеном радном месту провера стручних
оспособљености, знања и вештина које се вреднују у
изборном поступку спровешће се у просторијама Казнено-поправног завода у Панчеву. О дану и времену спровођења изборног поступка кандидати ће бити обавештени телефоном или телеграмом, на контакте (бројеве
телефона или адресе) које наведу у својим пријавама.
VII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција,
11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни
конкурс за попуњавање извршилачких радних места“.
VIII Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић
тел: 011/363-11-93.
IX Трајање радног односа: За наведена радна места
радни однос се заснива на неодређено време.
НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни
однос у државном органу, а нису приправници, подлежу
пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под
условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Сагласно 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 који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које
конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у
општини или суду или од стране јавног бележника биће
одбачене закључком конкурсне комисије.
Управа за извршење кривичних санкција ће службеним
путем вршити безбедносну проверу, у складу са чланом
254. Закона о извршењу кривичних санкција.
Обавештавају се кандидати да ће се документација
враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу е-управе и на огласној табли Управе за извршење кривичних
санкција, интернет презентацији и периодичном издању
огласа 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.
Бесплатна публикација о запошљавању

СОМБОР
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
“МИОДРАГ БОРИСАВЉЕВИЋ”
25260 Апатин, Трг Николе Тесле 12
тел. 025/778-835
e-mail: bibliotekaapatin@gmail.com

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених законом, кандидат треба да испуњава и посебне услове: 1. висока
стручна спрема, VII/1 степен друштвеног смера; 2. најмање 4 (четири) године радног искуства; 3. положен
стручни библиотечки испит; 4. сагласност матичне библиотеке; 5. писмени предлог: “Програма рада и развоја
установе”. Уз пријаву на конкурс треба доставити оригинална документа или оверене фотокопије. Некомплетне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним а неовереним фотокопијама неће се разматрати.
Пријаву са прилогом документације доставити на горе
наведену адресу библиотеке, са назнаком “за управни
одбор нбмба”. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“.

пак, нити је подигнута оптужница која је стала на правну
снагу, потврда да кандидату није престао радни однос у
државним органима због теже повреде дужности из радног односа и потврду да није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци, уверење о општој здравственој способности, у оригиналу или овереним копијама.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанстству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању на радно место на којем ради. Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку
вршиће се након што конкурсна комисија састави листу
кандидата међу којима ће спровести изборни поступак. За запослене који први пут заснивају радни однос
у државном органу обавезан је пробни рад. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Радица Милошевић, а обавештења се могу добити сваког
радног дана непосредно у просторијама секретаријата
Вишег суда у Суботици или путем телефона 024/555206. Пријаве са документацијом подносе се у року од 8
дана од дана објаве огласа о јавном конкурсу у „Службеном гласнику РС”, на адресу: Виши суд у Суботици,
Сенћански пут 1, 24000 Суботица.

УЖИЦЕ

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РОМСКО НАСЕЉЕ

БИБЛИОТЕКА “ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ”

25260 Апатин, 24. октобар бб
тел. 025/5775-672
e-mail: romi@soapatin.org

на период од четири године

Секретар месне заједнице Ромско
насеље
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати, који осим општих услова прописаних
одредбама Закона о раду (“Службени гласник Републике
Србије” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), испуњава и посебне услове: да има III или IV степен стручне
спреме; једну годину радног искуства; да има пребивалиште на територији Месне заједнице Ромско насеље у
задњих пет година; познавање рада на рачунару (MS
Office). Вештина кандидата за рад на рачунару проверава се само по захтеву Савета Месне заједнице Ромско
насеље. Вештина рада на рачунару не проверава се кандидату који приложи писмени доказ о завршеном курсу
и обуци која одговара захтеваној оспособљености за рад
на рачунару. Уз пријаву са биографијом кандидати подносе: доказ о радном искуству (оригинал или оверена
копија); доказ о стручној спреми (оригинал или оверена
копија); потврду о пребивалишту из полицијске станице
(оригинал или оверена копија); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија не
старија од шест месеци). Неблаговремене, неразумљиве пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази неће се узети у разматрање. Пријаву
са приложеном документацијом доставити на горе наведену адресу, са назнаком: „Пријава на јавни позив - не
отварати”. Рок за пријаву је осам дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

СУБОТИЦА
ВИШИ СУД У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Сенћански пут 1
тел: 024/555-206

Уписничар

звање референт

УСЛОВИ: IV степен средње стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару и положен државни стручни испит. У изборном
поступку конкурсна комисија ће оцењивати у директном
разговору и на основу задатака следеће стручне оспособљености, знања и вештине кандидата: познавање
организације рада суда, укључујући општу културу и
комуникативност и познавање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни уз пријаву са биографијом
приложе следеће доказе: доказ о стручној спреми, извод
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству,
уверење о положеном државном стручном испиту, уверење да се против кандидата не води кривични посту-

31310 Чајетина, Златиборска 1

Директор

УСЛОВИ: филолошки или филозофски факултет, радно
искуство од 8 година на пословима директора у установама културе, доказ о испуњењу услова из члана 6 Закона о радним односима у државним органима: уверење о
држављанству, уверење да се не води кривични поступак и да није осуђиван за кривично дело. Уз пријаву на
конкурс доставити доказе о испуњењу услова конкурса. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања.

В РА Њ Е
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

17530 Сурдулица, Улица 5. септембра 27
тел. 017/813-712

Директор

на мандатни период од 4 године

Послови директора: представља и заступа Туристичку
организацију општине Сурдулица. Организује и руководи радом Туристичке организације општине Сурдулица.
Предлаже акте које доноси Управни одбор, извршава
одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово
спровођење. Стара се о законитости рада и одговара
за коришћење и располагање имовином. Предлаже
пословну политику Туристичке организације општине
Сурдулица. Предлаже годишњи програм рада и пословања. Предлаже годишњи извештај о раду и пословању.
Одлучује о правима, обавезама и одговорностима из
радног односа. Доноси остала општа акта у складу са
законом. Закључује уговоре о раду и врши друге послове утврђене законом и статутом.
УСЛОВИ: Општи услови: стечено високо образовање
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; радно искуство од четири
године, од чега најмање две на руководећим пословима
у туризму или на пословима за које је Туристичка организација основана; активно знање страног језика који је
обухваћен наставним планом и програмом министарства
надлежног за послове просвете. Посебни услови: поред
општих услова предвиђених Законом, кандидат треба
да испуњава и следеће услове: да је лице пунолетно
и пословно способно; да није осуђивано за кривично
дело против привреде и правног саобраћаја; да поседује
организаторске способности; да познаје рад на рачунару (Word, Excel, Интеренет). Конкурсна документација:
оверна копија дипломе или уверења о стручној спреми,
доказ о радном искуству, биографија која мора да садр-
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жи елементе који доказују стручност из делокруга рада
у туризму са кратким прегледом остварених резултата у
раду, уверење надлежног органа да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница (не
старије од 6 месеци) за кривична дела која се гоне по
службеној дужности, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, оверена
копија личне карте. Рок за подношење пријаве кандидата је 15 дана од дана објављивања. Јавни конкурс се
објављује у публикацији НСЗ „Послови“ и дневном листу
„Политика“, на огласној табли општине Сурдулица и на
сајту Туристичке организације општине Сурдулица www.
tosurdulica.org. Пријаве слати на горенаведену адресу, у
затвореној коверти, са назнаком: „За јавни конкурс за
избор директора“. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, Управни одбор одбацује закључком против кога се може изјавити посебна
жалба Оснивачу у року од три дана од дана достављања
закључка. Посебна жалба не задржава извршење
закључка. Управни одбор Туристичке организације
општине Сурдулица обавља разговор са кандидатима
који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана
од дана завршетка јавног конкурса доставља Скупштини
општине Сурдулица образложени предлог листе кандидата. Лице задужено за давање информација о конкурсу: Драгана Стојковић, контакт телефон: 064/8705-593.
Телефон за информације: 017/813-712.

ЗРЕЊАНИН
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
НОВА ЦРЊА
23218 Нова Црња, ЈНА 110

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора мора да испуњава
следеће опште и посебне услове предвиђене законом:
да је држављанин РС, да је стекао високо образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године и одговарајући
академски, односно стручни назив утврђен у области
правних, економских, психолошких, педагошких и
андрагошких и социолошких наука, односно стручни
назив дипломирани социјални радник, да има најмање
5 година радног искуства у струци, да поседује организаторске, комуникационе и менаџерске вештине, као
и вештине презентације, познавање страног језика, да
није осуђиван и да се против њега не води кривични
поступак за кривична дела која га чине неподобним за
рад у државним органима. Кандидат за директора уз
прописану документацију којом доказује да испуњава
услове подноси и програм рада за мандатни период за
који се именује. Пријаве са биографијом кандидата и
конкурсном документацијом, одговарајућим исправама о испуњености услова: уверење о држављанству
(оригинални документ, не старији од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених (оригинални документ),
уверење суда да лице није под истрагом и да се против њега не води поступак (оригинални документ),
уверење да лице није осуђивано за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци (оригинални документ), оверена фотокопија дипломе и
потврда о радном искуству у струци (оригинални документ), подносе се на адресу: Центар за социјални рад
Нова Црња, 23218 Нова Црња, ЈНА 110, са назнаком „За
конкурс - не отварати“. Конкурс је отворен 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”. Изборни
поступак спроводи Управни одбор Центра за социјални рад и у том поступку разматра приспеле пријаве,
сачињава листу кандидата који су испунили прописане
услове и доставља је заједно са мишљењем надлежном органу јединице локалне самоуправе. Директора
Центра за социјални рад именује Скупштина општине Нова Црња, на основу конкурса, по прибављеном
мишљењу Управног одбора Центра за социјални рад
Нова Црња и сагласности надлежног органа аутономне
покрајине. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

Посао се не чека,
посао се тражи
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СТР „БАЈА“

Трговина и услуге

Београд - Звездара, Миријевски венац 62а
тел. 064/3081-415

„VULCANO SAT“ DOO

Продавац мешовите робе

Београд, Пазинска 21

Кувар

на одређено време, место рада: Стари град
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; радно искуство
12 месеци.

Помоћни радник

на одређено време, место рада: Стари град
6 извршилаца

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

Продавац

на одређено време, место рада: Стари град
10 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира
на занимање, пожељно знање рада на каси и на деликатесу. Кандидати конкуришу путем телефона, контакт
особа: Милица Димић.

ДОО „МЛАДОСТ“ ВРАЊЕ
17501 Врање, Француска 70

Помоћни радник у салону керамике
на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, возачка дозвола
Б категорије, без обзира на радно искуство. Рад у сменама. Рок за пријаву: 31.08.2018. године. Контакт са послодавцем: директно упућивање кандидата према договореним терминима за разговор.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; радно искуство
6 месеци.

„ВЕТПРОМ ЕКСПОРТ ИМПОРТ“ ДОО

Возач Е категорије

Радник у магацину фармацеутских
производа

на одређено време, место рада: Стари град
5 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; радно искуство
6 месеци.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Конкурисати
путем телефона: 064/826-6439, Чедомир Коцић или
064/826-6442, Драгана Боровић.

„ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ“ ДОО
Београд, Савска 15
тел. 011/7622-106
e-mail: office@zastitasigurnost.rs

11070 Нови Београд, Сурчински пут 1в

на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме у било ком
занимању, радно искуство 12 месеци, искуство у раду у
магацину фармацеутских производа, познавање савремених пракси у дистрибуцији лекова и медицинских
средстава, искуство у раду на рачунару (Windows, MS
Office - Excel, Word, Internet, PowerPoint), знање енглеског језика (средњи ниво), возачка дозвола Б категорије,
да кандидат није осуђиван нити кривично гоњен и да се
против њега не води судски поступак. Пријаве слати на
e-mail: office@vetprom.rs.

АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
ПОМОЋИ У КУЋИ „НАНА“ С.В.

Обезбеђење објеката

11000 Београд, Краља Милана 19б
тел. 011/3344-774

на одређено време до 24 месеца
20 извршилаца

Опис посла: физичко-техничко обезбеђење објеката ван
просторија послодавца.

Геронтодомаћица

на одређено време од 2 године
3 извршиоца

УСЛОВИ: средња, виша школа; без обзира на радно
искуство; радници са лиценцом имају приоритет. Рад у
сменама. Послодавац омогућава обуку и полагање за
лиценцу. Трајање конкурса: 07.09.2018. Лице за контакт:
Зоран Савић.

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме у било ком
занимању. Кандидати могу да се јаве на наведени контакт телефон послодавца. Конкурс траје до 31.08.2018.
године.

„BEXEXPRESS“ DOO

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ
СТАРИХ ЛИЦА „АНДРЕА“

Шабац, Краља Милутина 146

Курир - преузимање и достава пошиљки
на одређено време, за рад у Београду
(Палилула)
10 извршилаца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме; без обзира на радно
искуство; возачка дозвола Б категорије. Трајање конкурса: до попуне. Директно јављање кандидата: Панчевачки пут 62, радним данима од 10 до 13 часова, јављање
на телефон: 064/809-0365 или на имејл: goransorak@
bex.rs.

„IIXO“ DOO
Београд, Савски венац
Љутице Богдана 1а

Благајник у казину и кладионици
20 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; без обзира на радно
искуство; основна информатичка обука. Трајање конкурса: до попуне. Директно јављање кандидата - Љутице
Богдана 1а, телефон: 064/8292-407, Томица Марковић.

11080 Земун, Алтина, Емила Затопека 18

Кувар
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, пожељно
радно искуство на траженим пословима.

Спремачица
УСЛОВИ: било који степен стручне спреме, пожељно
радно искуство.
ОСТАЛО: Кандидати се могу пријавити на број телефона
060/3223-606, у року од 30 дана од дана објављивања
конкурса.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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Трговина и услуге

УГОСТИТЕЉСКО ПЕКАРСКА РАДЊА
„БЕОГРАД“

СЗТР „ГОРАН“

УР ,,ОДЕОН ТРОФИ”

11000 Београд, Чика Љубина 1
тел. 065/3344-299

Земун - Алтина, Драгише Васића 18
тел. 063/242-007
e-mail: fiatservice@eunet.rs

11000 Београд, Краљице Наталије 45
тел. 063/605-255
e-mail: odeontrofi@gmail.com

Хигијеничарка

Ауто-механичар

Продаја и припрема пецива

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме у било ком
занимању. Кандидати могу да се јаве на наведени контакт телефон послодавца. Конкурс је отворен до попуне.

Опис посла: рад на сервису механичких делова из путничког програма „фиат“ и „ланча“.

УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спрему,
пожељно да су лица најмање шест месеци на евиденцији Националне службе за запошљавање. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да доставе путем
наведене мејл адресе или да се јаве на контакт телефон
послодавца. Конкурс траје до 30.09.2018. године.

на одређено време

ЗАВОД „НУВАН“ ДОО
21000 Нови Сад, Новосадског сајма 58/4
тел. 063/8034-721, 021/442-025

Санитарно-еколошки техничар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, санитарно-еколошка
сестра; без обзира на радно искуство. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву 13.09.2018.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 75

КВ електроинсталатер
Опис послова: одржава електроинсталације и уређаје
у објектима, поправља кварове и мења дотрајале
електроделове, одржава електропогон, клима-коморе,
топлотне подстанице и вентилације, стара се да лифтови, телефонске инсталације и телефонски апарати
буду у исправном стању, води евиденцију поправки, а
обавља и друге послове по налогу.
УСЛОВИ: стручна трогодишња школа, КВ електроинсталатер (III степен стручне спреме); возачки испит Б категорије. Избор кандидата се врши на основу приложене
документације из које се цени испуњеност услова. Оглас
је отворен 8 дана од дана објављивања. Кандидати су
обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом
биографијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе о
завршеној школи и фотокопију возачке дозволе. Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних података који могу бити потребни за одлуку о пријему (радно
искуство у струци, просечна оцена током школовања,
дужина трајања школовања, итд.). Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на горенаведену адресу, са назнаком „За јавни
оглас: радно место КВ електроинсталатер, на неодређено време“. Ако последњи дан рока пада у нерадни дан
(субота и недеља) или на дан државног празника, рок за
подношење пријаве истиче првог наредног радног дана.
Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне. Пријаве
које буду примљене у ДЗ Нови Сад после истека дана
наведеног у овом огласу сматраће се неблаговременим и
неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када су примљене у ДЗ. Одлука о избору кандидата
биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за
пријаву кандидата.

2 извршиоца

УСЛОВИ: основна и средња школа I-V степен, помоћник
ауто-механичара - II степен, ауто-механичар - III степен,
сервисни ауто-механичар - IV степен и ауто-механичар
за путничка возила - специјалиста - V степен. Приоритет
имају кандидати са искуством на наведеним пословима
од минимум 6 месеци. Возачка дозвола није обавезна, али је пожељна. Место рада: сервис аутомобила у
насељу Алтина - Земун, Драгише Васића 18. Рад у просторијама послодавца, 8 сати дневно и 40 сати недељно,
пробни рад 1 месец. Кандидати треба да се јаве на број
телефона: 063/242-007 или мејлом, достављање радних
биографија на увид: fiatservice@eunet.rs, контакт особа
Горан Филиповић. Конкурс је отворен до 17.09.2018,
односно до попуне радног места.

ДОМ ЗА ОДРАСЛА ИНВАЛИДНА ЛИЦА
11080 Земун, Ауто-пут 18
e-mail: direktor@domzaosi.org.rs

Фризер

на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Заинтересовани
кандидати се могу пријавити у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса, на број телефона: 060/066-4010.

„МУЛТИТЕСТ“ ДОО
21220 Бечеј, Тополски пут 65
e-mail: info@multi-test.rs

Административни сарадник - технички
асистент
УСЛОВИ: IV степен, матурант гимназије; радно искуство
није неопходно; основна информатичка обука, енглески
језик - виши или конверзацијски ниво. Јављање кандидата на горенаведени мејл. Рок за пријаву 15.09.2018.

TRAG-PRESS DOO
34000 Крагујевац, Милице Милојковић 6
тел. 034/342-927

Радник на пословима дистрибуције
штампе

са местом рада у Пожеги, на одређено време
до 3 месеца

УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије и најмање 2 године искуства у вожњи.
Контакт телефон: 034/342-927, од 8 до 16 часова, e-mail:
tragpresskg@eunet.rs. Конкурс је отворен до попуне.

„AGROWORLD“ DOO
OGRANAK MOL

Мол, 8. октобра 11
тел. 063/888-9993
e-mail: agroworld.mol@gmail.com

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

на одређено време
2 извршиоца

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
КОВАЧИЦА
Ковачица, Чапловичова 17

Геронтодомаћица - неговатељица

на одређено време ради замене привремено
одсутне раднице која се налази на
породиљском одсуству

УСЛОВИ: 1. За сарадника на услугама у заједници (геронтодомаћица - неговатељица) у Центру за социјални рад
„Ковачица” Ковачица може бити именован држављанин
Републике Србије који је стекао средње образовање и
има најмање шест месеци радног искуства у складу са
прописима којима се уређује област социјалне заштите. 2.
Сарадник на услугама у заједници у Центру за социјални
рад „Ковачица” Ковачица прима се на рад на одређено
време, ради замене привремено одсутне раднице која се
налази на породиљском одсуству и то до повратка исте на
рад са поменутог одсуства. 3. Потребан број извршилаца
за поменуто радно место је један радник. 4. Кандидати
уз пријаву достављају: пријаву, својеручно потписану, са
биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотокопију
доказа о одговарајућој стручној спреми (оригинал или
оверена фотокопија дипломе); доказ о радном искуству
(оверена фотокопија радне књижице); сертификат о
успешно завршеној обуци по акредитованом програму
за рад на тим пословима; санитарна књижица; уверење
да кандидат није осуђиван; уверење да се против кандидата не води кривични поступак, односно да није поднет
захтев за спровођење истраге или одређених истражних радњи, да није подигнута оптужница или оптужни
предлог за кривична дела за која се гоњење предузима
по службеној дужности. 5. Рок за подношење пријава на
конкурс је 8 дана и почиње тећи наредног дана од дана
оглашавања јавног конкурса у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 6. Пријаве са потребном документацијом доставити
на адресу: Центар за социјални рад „Ковачица” Ковачица, Чапловичова 17, са назнаком „За јавни конкурс за
запошљавање на одређено време сарадника на услугама
у заједници у Центру за социјални рад Ковачица”. Овај
јавни конкурс се објављује на огласној табли Центра за
социјални рад „Ковачица” Ковачица и у пословним новинама Националне службе за запошљавање. Све додатне
информације могу се добити на телефон: 013/661-041.

„KLEFFMANN“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Трг Николе Пашића 8
тел. 011/324-70-31, 063/33-12-07
062/33-17-06
е-mail: stefan.pavlovic@kleffmann.com

Теренски анкетар

Руководилац производње печурака

привремени и повремени послови - 1 месец
25 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
инжењер пољопривреде; возачка дозвола Б категорије
и познавање рада на рачунару. Рок за пријаву на оглас је
до попуне радног места. Могуће је и обезбеђење стана.
Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије
да доставе на горенаведену мејл адресу или да позову
на горенаведени број телефона.

Опис посла: анкетирање пољопривредних газдинстава.

www.nsz.gov.rs

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, пожељно
искуство на сличним пословима (није услов), пожељна
возачка дозвола Б категорије (није услов), пожељно
добро познавање места на територији своје општине.

Место рада: Београд-1, Ваљево-2, Вршац-1, Крагујевац-1, Краљево-1, Крушевац-2, Лесковац-1, Лозница-2,
Нови Сад-1, Пожаревац-1, Сомбор-1, Сремска Митровица-1, Суботица-1, Ужице-4, Чачак-3, Шабац-2 (бројеви се
односе на број извршилаца)
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Трговина и услуге
ОСТАЛО: теренски посао - теренске трошкове рефундира послодавац (аутобуске карте или рачуне за гориво); радно време - флексибилно; послодавац организује
обуку у трајању од 2-3 сата у Новом Саду или Београду (рефундира трошкове пута). Трајање конкурса: до
31.08.2018. године. Кандидати могу да се јаве на наведене телефоне, лица за контакт: Стефан Павловић, Марија
Копривица.

„АМАН“ ДОО
Сурчин, Виноградска 52а
тел. 011/2260-556, локал 113
062/8893-090
е-mail: silvana.kinkela@aman.co.rs

Фактуриста у погону

на одређено време 6 месеци (постоји
могућност запослења на неодређено време)
3 извршиоца

Опис посла: евидентира улаз и излаз робе; фактурише
робу и књижна одобрења за враћену робу; води уредну
аналитичку евиденцију; ажурира и одлаже документацију; израда радних налога, њихово евидентирање и
дорада.
УСЛОВИ: без обзира на образовање; пожељно радно
искуство у траженом занимању (предност ће имати кандидати са радним искуством). Обезбеђен смештај и топли оброк. Рад у сменама.

Водоинсталатер

на одређено време 6 месеци (постоји
могућност запослења на неодређено време)
5 извршилаца

Опис посла: одржавање и реновирање малопродајних
објеката.
УСЛОВИ: без обзира на образовање; обавезно радно
искуство у траженом занимању - минимум 1 година.
Обезбеђен смештај. Рад у сменама.

Електричар

на одређено време 6 месеци (постоји
могућност запослења на неодређено време)
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на образовање; обавезно радно
искуство у траженом занимању - минимум 1 година.
Обезбеђен смештај. Рад у сменама.

Месар

у погону за прераду меса, на одређено време
6 месеци (постоји могућност запослења на
неодређено време)
5 извршилаца

Опис посла: познавање процеса обраде и припреме
меса и производа од меса.
УСЛОВИ: без обзира на образовање; обавезно радно
искуство у траженом занимању - минимум 1 година.
Обезбеђен смештај и топли оброк. Рад у сменама.

Помоћни радник/хигијеничар

у погону за прераду меса, на одређено време
6 месеци (постоји могућност запослења на
неодређено време)
5 извршилаца

Опис посла: врши истовар и утовар меса; врши паковање меса; помаже месару при раду; стара се о правовременом и исправном складиштењу намирница; дужан
је да води рачуна о хигијени радног места; дужан је да
правовремено приступи свим неопходним прегледима и
резултате истих донесе на увид шефу производње.
УСЛОВИ: без обзира на образовање; пожељно радно
искуство у траженом занимању (предност ће имати кандидати са радним искуством). Обезбеђен смештај и топли оброк. Рад у сменама.

Магацински радник

на одређено време 6 месеци (постоји
могућност запослења на неодређено време)
5 извршилаца

Опис посла: брига о пријему, складиштењу, комисионирању и разврставању производа; редовно одржавање
робе и свих површина у објекту.
УСЛОВИ: без обзира на образовање; неопходно радно
искуство у траженом занимању - минимум 6 месеци.
Обезбеђен смештај. Рад у сменама.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне. Кандидати своје
пријаве могу да доставе путем имејла или да се јаве на
телефоне: 011/2260-556, локал 113, 062/8893-090 (од 8
до 16h). Лице за контакт: Силвана Кинкела.

Професионални возач Ц категорије

на одређено време 6 месеци (постоји
могућност запослења на неодређено време)
5 извршилаца

Опис посла: врши развоз робе по малопродајним објектима и купцима; врши превоз на основу добијених налога и води евиденцију путних налога и потрошње горива; одговоран је за исправност возила; врши контроле
возила, потрошних средстава, пређене километраже и о
утрошку истих; води рачуна о редовним техничким прегледима возила и припреми истих за регистрацију; благовремено обезбеђује замену делова, набавку делова и
сервис возила.
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УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме (без обзира на
занимање); радно искуство: небитно. Трајање конкурса:
до попуне радног места. Кандидати могу контактирати
послодавца путем телефона или доставити радне биографије на имејл адресу послодавца. Лице за контакт:
Богдан Трифуновић.

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

Интерни ревизор
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани економиста са лиценцом
овлашћеног интерног ревизора; 5 година радног искуства у привреди. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на контакт телефон, лице за контакт:
Александар Галић.

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

Професионални возач теретног
моторног возила

место рада: градилишта на територији
Републике Србије, на одређено време 2
године
5 извршилаца

Продавац/касир
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Tранспортни радник

привремени и повремени послови
50 извршилаца

Блаце, Краља Петра Првог 153
e-mail: jelena.burlica@telekomunikacija.rs
тел. 037/481-151

на одређено време 6 месеци (постоји
могућност запослења на неодређено време)
20 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на образовање; пожељно радно
искуство у траженом занимању (предност ће имати кандидати са радним искуством). Обезбеђен смештај. Рад
у сменама.

Сурчин, Београд 59
тел. 011/2097 884
e-mail: hr@beg.aero

ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УСЛУГЕ И
ПРОМЕТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА БЛАЦЕ

УСЛОВИ: возач, возачка дозвола Ц категорије; обавезно
радно искуство у траженом занимању - минимум 2 године. Обезбеђен смештај. Рад у сменама.

Опис посла: брига о пријему, складиштењу, излагању,
одржавању и разврставању производа; брига о трајности и исправности производа; брига о тачности
истакнутих цена и њихова примена; рад на каси; редовно чишћење и одржавање свих површина и робе у продајном објекту; директно послуживање и помоћ купцима
при доношењу одлука или проналажењу производа.

АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА“
БЕОГРАД, АД

УСЛОВИ: образовање небитно; минимум 2 године радног искуства у управљању тешким теретним возилима;
возачка дозвола Б, Ц, Е категорије.

Руковалац грађевинских машина

место рада: градилишта на територији
Републике Србије, на одређено време 2
године
5 извршилаца

Школа је знање,
посао је занат

УСЛОВИ: образовање небитно; минимум 2 године радног искуства на пословима руковаоца грађевинских
машина; пожељно уверење за оспособљеност за руковање грађевинском машином (није услов); пожељна
возачка дозвола Б категорије (није услов).
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге
ОСТАЛО: обезбеђен смештај; обезбеђен превоз - од
смештаја до градилишта. Рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне радног места Кандидати могу своје
пријаве да доставе путем поште, имејла или да се јаве
на телефон послодавца, лице за контакт: Јелена Бурлица Марковић.

„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: до попуне радних места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе мејлом
или да контактирају послодавца путем телефона. Лице
за контакт: Ђурђа Вељовић.

“ОЗНА ЖИКЕ БЕЛОГ” ДОО
„ВАТРООЗНА“ - СЕРВИС
ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ

34000 Крагујевац
Драгољуба Миловановића Бене 101
e-mail: vatroozna@gmail.com
тел: 034/317-781

Сервисер противпожарне опреме
на одређено време 12 месеци
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV-VII степена стручне спреме, машинско-техничка струка; пожељно радно искуство у раду са ПП
апаратима и хидрантима и искуство у познавању алата
и машина; обавезан стручни испит из ППЗ; пожељна
лиценца из облсти ППЗ; основно познавање рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије; познавање склапања
и монтирања ПП апарата и хидраната. Начин конкурисања: Зинтересовани кандидати своју радну биографију
могу доставити на мејл адресу: vatroozna@gmail.com, могу
се јавити лично у просторијама послодавца, адреса Драгољуба Миловановића Бене 101 или позвати на контакт
телефон: 034/317-781, најкасније до 15.09.2018. године.

PD ALARMGUARD 24 DOO NIŠ
18110 Брзи Брод, Богдана Кнежевића 6
e-mail: o.jokic@alarmguard.rs

Службеник обезбеђења/портир чувар
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком
занимању; возачка дозвола “Б” категорије; лиценца за
вршење основних послова службеника обезбеђења без
оружја; лиценца за вршење основних послова службеника обезбеђења са оружјем. Бројеви телефона за контакт: 060/5627-200 и 060/5627-020.

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме: економиста,
инжењер информатике, индустријски менаџер; напредно знање Microsoft Office пакета; знање енглеског језика
(средњи ниво); пожељно знање италијанског језика.

Конфекционар
20 извршилаца

Опис посла: обављање припреме и умножавање кројева за шивење, надзор или преузимање контроле над
шивењем, кројењем и пеглањем делова одеће и одевних детаља, надгледање квалитета урађеног посла, а у
случају потребе слање на дораду.
УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме у било
ком занимању.

„ROLLMAN“ ДОО БЕОГРАД
ОГРАНАК У НИШУ
18000 Ниш
Булевар Светог цара Константина 80-82
e-mail: pravna@ansalsteel.rs

Менаџер продаје и маркетинга
2 извршиоца

УСЛОВИ: економиста или сродно занимање; активно
знање Office (пословно); возачка дозвола Б категорије;
знање енглеског језика (средњи ниво); радно искуство је
пожељно, али није неопходно.

Референт административно-техничких
послова
УСЛОВИ: економиста, правник, психолог; активно знање
Office (пословно); возачка дозвола Б категорије; знање
енглеског језика (средњи ниво); радно искуство је
пожељно, али није неопходно.

ПРОИЗВОДЊА ДЕТЕРЏЕНАТА И
ТРГОВИНА “ПЕРФЕКТНА”

„СТАНДАРД“ ДОО

УР “ЕЛИТ”

18000 Ниш, 12. фебруара 88
e-mail: bojan@standard-doo.co.rs

11070 Нови Београд
Бежанијских илегалаца 34
тел. 063/262-654

18000 Ниш, Пријездина 3
тел. 018/514-514

Референт за финансије и
администрацију

Кувар

Радник у производњи
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком
занимању, пожељно радно искуство, пробни рад 1
месец. Пријаве слати у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

COLDPRESSOK DOO
Београд, Добрачина 23а
Место рада: Батајница
Мајора Зорана Радосављевића 152
e-mail: info@coldpressok.com

Радници на спремању хране, прању,
сецкању, паковању
на одређено време од 3 месеца

Радник на линији (пунилице,
затварачице, етикетирка)
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: I степен, са 12 месеци радног искуства. Заинтересовани кандидати своје пријаве могу слати на e-mail:
info@coldpressok.com или на број телефона 064/2272270, радним даном од 8.00 до 15.00 часова. Конкурс је
отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме економске
струке; радно искуство: 6 месеци; возачка дозвола Б
категорије; знање рада на рачунару (Windows, Word,
Excel, Explorer, Outlook); знање енглеског језика (виши
или конверзацијски ниво).

Комерцијалиста
УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме у било
ком занимању; радно искуство: 12 месеци; возачка дозвола Б категорије; обука за Corel Draw (све верзије и сви
нивои); знање рада на рачунару (Windows, Word, Excel,
Explorer, Outlook); знање енглеског језика (виши или конверзацијски ниво).

„ОЛИМПИАС СРБ“ ДОО
18000 Ниш, Пантелејска 58
e-mail: prijava.serbia@olimpias.com

Помоћни кувар
Шанкер
УСЛОВИ: радно искуство у струци: 6 месеци.

MONA HOTEL MENAGMENT DOO
ХОТЕЛ „ЗЛАТИБОР МОНА“
31315 Златибор, Миладина Пећинара 26

Рецепционер
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, познавање
рада на рачунару, знање енглеског језика, добре комуникацијске вештине.

Конобар

Референт организације производње

2 извршиоца

опис посла: контрола напретка производње радних
налога, за сваку појединачну фазу; унос података у
информатички софтвер који се односе на сваку измену
коју радни налози претрпе; провера да ли се поштују
крајњи датуми испоруке према матичној фирми; контактирање коопераната или интерне службе и слање
истима информација које се односе на радне налоге (нпр. датуми испоруке, производне фазе које треба
применити); управљање додацима за одећу и њиховим
залихама; усаглашавање информација са службом контроле квалитета и хронотехнике, а које се односе на
реализацију, прихватање или одбијање израде над одевним предметима коју обављају кооперанти или инерне службе; израда извештаја о производњи; припрема
неопходне документације за управљање производњом;
организација и архивирање производне документације;
пружање подршке старијим референтима.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, познавање
рада на рачунару, знање енглеског језика, добре комуникацијске вештине.

Кувар

2 извршииоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме (кувар).

Собарица

2 извршиоца

УСЛОВИ: од I до IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Радне биографије слати на: recepcija@monazlatibor.
com. Конкурс је отворен до попуне.
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Трговина и услуге

L AQUA VITA & RAW

11000 Београд, Булевар ЈНА 160ж
тел. 066/699-0001

Економиста

на одређено време

УСЛОВИ: VI-VII степен стручне спреме; економиста за
финансије, рачуноводство и банкарство; дипл. економиста; знање рада на рачунару основна информатичка
обука; знање енглеског језика виши или конверзацијски
ниво обавезно; пожељно знање немачког језика виши
или конверзацијски ниво ; пожељно радно искуство.

Менаџер продаје
УСЛОВИ: VI-VII степен стручне спреме; комерцијалиста; дипломирани инжењер за хемијску технологију;
дипломирани инжењер за фармацеутску технологију;
дипломирани инжењер електротехнике за енергетику;
дипломирани машински инжењер; поседовање возачке дозволе “Б” категорије; знање енглеског језика;
пожељно знање немачког језика; знање рада на рачунару основна информатичка обука; пробни рад 1 месец.
Конкурс остаје отворен до попуне радног места. Заинтересовани кандидати пријаве могу да пошаљу на e-mail:
aquavita.raw@gmail.com.

COMEL TRANSFORMATORI DOO
11000 Београд, Рипањ, Пут за колонију 24
тел. 011/3094-136

Радник у производњи
на одређено време

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме електроструке;
пожељно знање рада на рачунару и радно искуство 1
година. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Заинтересовани кандидати
пријаву могу да пошаљу на e-mail: leposava.knezevic@
comel.co.rs.

ППУ “МАЛА ФАБРИКА МАШТЕ”
11000 Београд, Кирила Савића 7
тел. 011/3970-449

Медицинска сестра - васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра васпитач. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на
контакт телефон: 011/3970-449. Конкурс остаје отворен
15 дана од дана објављивања.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да доставе путем наведене имејл-адресе или да се
јаве на контакт телефон послодавца. Конкурс траје до
06.09.2018. године.

СЛАДОЛЕД МАЈСТОР

ти на адресу послодавца СЗТР „Ђурђевић“ Радна зона
1, 22 414 Суботиште. Јављање кандидата за запослење
путем телефона је на контакт телефон 064/826-14-26
или 022/482-702. Лице за контакт Данијел Лончаревић.
Трајање конкурса је до 05.09.2018.

„SIS FAMILY“ DOO

Нови сад, Кисачка 12
тел. 063/4299-34
e-mail: office@sladoled.rs

Земун, Аласка 44

Продавац сладоледа у посластичарници
за рад у Београду

УСЛОВИ: знање енглеског језика, без обзира на занимање и стручну спрему.

Радник у производњи сладоледа
за рад у Београду

УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спрему.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу своје пријаве
да доставе путем наведене мејл-адресе или да се јаве на
контакт телефон послодавца. Конкурс траје до попуне.

“АЛКОПАЛ” ДОО

Хигијеничари/хигијеничарке
на одређено време
20 извршилаца

УСЛОВИ: I-IV степен. Трајање конкурса: 20.11.2018.год.
Сви заинтересовани кандидати могу директно контактирати послодавца на број телефона: 011/6301-991. Разговор ће се обављати у просторијама на адреси: Булевар
Михајла Пупина 10Д, локал 80, од 10 до 15 часова.

„ЦЕНТРОСИНЕРГИЈА“ ДОО
Нови Београд, Милутина Миланковића 19

Комисионар/магационер
10 извршилаца

УСЛОВИ: III и IV степен. Трајање конкурса: до попуне. Рад је у сменама са обезбеђеним превозом.
Јављање кандидата на контакт телефон: 011/7159530 или слањем пријаве за запослење на мејл: hr@
centrosinergija.rs.

Сурчин, Ритска 3
e-mail: alkopalbeograd@gmail.com

Физички радник - разврставање и
поправка дрвених палета

са пробним радом од месец дана, место рада:
Земун, Батајница, Земунска 236
5 извршилаца

УСЛОВИ: I степен, руковање електричним машинама
- брусилица. Заинтересовани кандидати могу се пријавити путем телефона: 063/201-349, у року од 7 дана од
дана објављивања конкурса.

„ГЕРОН“ ДОО

АУТО - ШКОЛА „ПИРАМИДА“
Гандијева 152
тел. 060/3332-876

Предавач теоријске обуке и испитивач
на испиту
УСЛОВ: лиценца, потврде о не кажњавању.

MOBILELAND ACCESSORIES DOO

Беочин, Манастирски пут 47
тел. 021/2970-291

11070 Нови Београд, Народних хероја 52/1
тел. 066/6466-006
e-mail: mobileland.accessories@gmail.com

Неговатељ - нега старих лица
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV; III; II или I степен стручне спреме; обука
за неговање старих лица; обука за герантодомаћицу,
рад на одређено; небитно радно искуство; рад у сменама; ноћни рад; обезбеђен превоз; обезбеђена исхрана;
пробни рад 1. месец. Рок за пријаву 05.09.2018. Јављање
кандидата на горе наведени телефон.

Продавац, продаја опреме за мобилне
телефоне
2 извршиоца

31315 Златибор, Беле Воде бб
тел. 063/596-518, 063/575-800
e-mail: zlatibortours@gmail.com

Футог, Војводе Бојовића 72
тел. 063/1679-872

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пробни рад
у трајању од 1 месеца; познавање рада на рачунару (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook).
Знање енглеског језика на почетном нивоу. Рок за
пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања.
Пријаве на конкурс слати путем мејла: mobileland.
accessories@gmail.com и путем телефона на број:
066/6466-006.

Послови кол-центра

„IDEAL FINANCE“ DOO

Собарица

за немачко говорно подручје
5 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме. Конкурс
је отворен до 21.09.2018. године.

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен стручне спреме; немачки језик- средњи ниво; пробни рад 1
месец; обезбеђен превоз; обезбеђен смештај; обезбеђена исхрана. Јављање кандидата на горе наведени телефон. Рок за пријаву 30.09.2018.

„ЗЛАТИБОРСКИ КОНАЦИ“ ДОО
ПЕЋИНЦИ

са местом рада на Златибору
3 извршиоца

BELEKOS-TIE DOO
11000 Београд, Бокељска 7
тел. 011/4002-635
e-mail: office@belekos.rs

Андрагог

на одређено време

АГЕНЦИЈА ЗА КОНСАЛТИНГ

СЗТР „ЂУРЂЕВИЋ“
ПР ЂУРЂЕВИЋ МИЛЕНКО

Радна зона 1, Суботиште
e-mail: danijelloncarevic@yahoo.com
тел. 064/826-14-26; 022/482-702

Радник на паковању меса

Психолог

УСЛОВИ: I, II, III и IV степен. Радно искуство је небитно, рад у сменама, обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана, место рада је у Суботишту. Пријаве за запослење
(радне биографије, CV) се могу слати: поштом на адресу СЗТР „Ђурђевић“ Радна зона 1, 22414 Суботиште,
мејлом: danijelloncarevic@yahoo.com или лично достави-

УСЛОВИ: психолог, најмање једна година радног искуства и пожељно је да кандидат има положен стручни
испит.
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Дипломирани економиста, рад на
пословима факторинга
на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста; за једног економисту је потребно радно искуство на пословима факторинга од 1 године, а друго лице
може бити без радног искуства; знање енглеског језика
на почетном нивоу. Рок за пријаву на конкурс је 30 дана
од дана објављивања. Пријаве на конкурс слати на мејл
адресу: pedja002@gmail.com или путем телефона на
број: 060/3033-396.

УСЛОВИ: андрагог, најмање једна година радног искуства
и пожељно је да кандидат има положен стручни испит.
на одређено време

11080 Земун, Карађорђева 9
тел. 060/3033-396
e-mail: pedja002@gmail.com

60 извршилаца

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

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

Медицина

Медицина
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „КОВИН“
26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-166

Доктор медицине

на одређено време, најдуже до 3 месеца,
због повећаног обима посла
2 извршиоца

Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје
коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз
примену принципа и процедура савремене медицине, о
чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под
надзором доктора специјалисте или супспецијалисте;
учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире
и евалуира спровођење здравствене заштите; утврђује
време и узрок смрти; учествује у визитама; учествује на
стручним састанцима; одговоран је за законитост свог
рада, спровођење принципа из кућног реда и других
општих аката болнице, одлука, ставова и закључака
претпостављених; одговоран је за правилно вођење
и обраду целокупне прописане медицинске документације; обавља и друге истоврсне послове по налогу
претпостављених; непосредно је одговоран начелнику
одељења.
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.
ОСТАЛО: Кандидати морају предати: кратку биографију
(CV), оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању - доктор медицине, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са
потребним доказима достављају се поштом на горенаведену адресу или лично у Архиви болнице, са назнаком:
„Оглас“, у року од 8 дана од дана објављивања огласа
код Националне службе запошљавања и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење о општој
здравственој способности. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ПОЛИКЛИНИКА „ЕМС“ БЕОГРАД
11000 Београд, Молерова 3
тел. 060/7575-755
e-mail: office@eterna.co.rs

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен стручни
испит и поседовање лиценце. Kандидати могу своје
пријаве да доставе путем наведене e-mail адресе или да
се јаве на контакт телефон послодавца. Конкурс траје до
01.09.2018. године.

„МОЈА КУЋА“ - ДОМ ЗА СТАРЕ
11080 Земун, Мајевичка 2х

Неговатељица
5 извршилаца

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме. Кандидати
се могу пријавити у року од 30 дана од дана објављивања конкурса на број телефона: 069/3196-315.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства и јединства 135
тел. 012/550-111, факс: 012/550-585
e-mail: bolpo@ptt.rs, www.obp.rs

Доктор медицине
2 извршиоца

Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје
коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз
примену принципа и процедура савремене медицине, о
чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под
надзором доктора медицине, специјалисте или супспецијалисте; спроводи здравствену заштиту становништва; учествује у унапређењу квалитета здравствене
заштите; обавља консултације са другим здравственим
радницима и здравственим сарадницима; планира,
надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;
утврђује време и узрок смрти.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом:
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. Уз пријаву,
у којој је потребно навести за које радно место се
пријављујете, треба доставити: кратку биографију са
адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету (VII
степен/мастер студије) - оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту - извод из МК рођених,
оригинал или оверена фотокопија (оригинал или оверена фотокопија не смеју бити старији од шест месеци). Кандидати који су радили у струци дужни су да
доставе и оверену фотокопију лиценце. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. Пријаву са документацијом доставити на горенаведену адресу.

Виши физиотерапеут
Опис послова: спроводи самостално терапеутске процедуре из области физикалне медицине и рехабилитације
(хидротерапија, електротерапија, кинезитерапија, парафинотерапија, киротерапија), на основу налога датог
од стране лекара специјалисте за област физикалне
медицине и рехабилитације и о томе води прописану
медицинску документацију; надзире и контролише рад
физиотерапеута; надзире рад помоћног особља у вези
хигијене просторија за физикалну терапију, опреме,
медицинске одеће и сл.; спроводи континуирани надзор процеса статистичког извештавања; уводи у посао
новопримљене раднике и контролише обуку приправника; учи и мотивише пацијента да се правилно служи
помагалима; прати пацијентово стање и напредак; прилагођава програм физиотерапије у складу са напретком
пацијентовог стања; подстиче и подучава пацијента за
самостално извођење вежби.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом:
високо образовање: на основним студијама првог степена (основне струковне/ академске студије) по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; стручни
испит; лиценца. Уз пријаву, у којој је потребно навести
за које радно место се пријављујете, треба доставити:
кратку биографију са адресом и контакт телефоном,
оверену фотокопију дипломе о завршеним основним
струковним/академским студијама или основним студијама у трајању од најмање две године, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из
МК рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старији од шест месеци). Кандидати који су радили у струци
дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. Пријаву са документацијом
доставити на горенаведену адресу.

Виша медицинска сестра - техничар
Опис послова: планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом
и стандардима савремене здравствене неге, о чему води
прописану медицинску документацију; обавља сложене
медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама
које захтевају већу стручност и вештину; учествује у
пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање
пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље; припрема простор, медицинску опрему,
инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; надгледа спровођење процеса здравствене неге, учествује у евалуирању процеса и
на основу тога разматра наредне кораке у спровођењу
истог; одлаже и уклања медицински отпад на прописани
начин; прикупља, контролише и врши унос здравствено
статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља
квалитета здравствене заштите; учествује у спровођењу
програма здравственог васпитања у школи, здравственој установи, заједници; израђује очигледна средства за
здравствено-васпитни рад; прима, евидентира и дистрибуира промотивни материјал; учествује у раду саветовалишта за одвикавање од пушења - по потреби учествује
у планирању индивидуалне исхране за поједине кориснике саветовалишта; спроводи активности на популарисању давалаштва крви и компонената крви.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом: високо образовање: на студијама првог степена
(основне струковне/академске студије) по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; стручни
испит; лиценца. Уз пријаву, у којој је потребно навести
за које радно место се пријављујете, треба доставити:
кратку биографију са адресом и контакт телефоном,
оверену фотокопију дипломе о завршеним основним
струковним/академским студијама или основним студијама у трајању од најмање две године, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из
МК рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старији од шест месеци). Кандидати који су радили у струци
дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. Пријаву са документацијом
доставити на горенаведену адресу.

Лабораторијски техничар
Опис послова: врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему
за микробиолошка и биохемијска испитивања; врши
пријем, евиденцију и класификацију узорака у циљу
мерења радиоактивности и обавља припрему узорака
за мерење; обавља анализу узорака за мерење; врши
узорковање, мерење амбијенталног еквивалента дозе
гама зрачења на терену; обавља послове узимања
узорака и мерења биолошких, хемијских и физичких
штетности на терену у вези испитивања услова радне
околине и обавља технички део послове испитивања и
анализе у лабораторији за испитивање радне средине;
припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме; одржава културе микроорганизама;
ради на биохемијским и другим анализаторима; изводи
лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу
са номенклатуром услуга на секундарном и терцијарном
нивоу здравствене заштите и установама на више нивоа
здравствене заштите; врши прикупљање крви, компонената класичним и аферентним процедурама, тестирање
крви, прераду, чување и дистрибуцију крви; припрема
лекове из крви фракционисањем плазме; пружа помоћ
током поступака и техника које обавља биолог у поступку БМПО; правилно одлаже медицински отпад.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом: средње образовање, стручни испит, лиценца. Уз
пријаву, у којој је потребно навести за које радно место
се пријављујете, треба доставити: кратку биографију
са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој медицинској школи - смер
лабораторијски техничар, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, извод из МК рођених,
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оригинал или оверена фотокопија (не старији од шест
месеци). Кандидати који су радили у струци дужни су да
доставе и оверену фотокопију лиценце. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће разматрати. Пријаву са документацијом доставити
на горенаведену адресу.

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

Опис послова: планира и пружа услуге здравствене неге
и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; обавља медицинске
мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију
и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама; учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента
и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште
стање пацијента, мери и евидентира виталне функције
и др. показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за
спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у
набавци потребног материјала; одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин; обавља послове из
области јавног здравља (здравствено васпитање, врши
вакцинацију према епидемиолошким индикацијама,
врши унос података у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски материјал);
спроводи активности на популарисању давалаштва крви
и компонената крви; врши прикупљање крви, компонената класичним и аферентним процедурама, тестирање
крви, прераду, чување и дистрибуцију крви; припрема
лекове из крви фракционисањем плазме.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом:
средње медицинско образовање, стручни испит, лиценца. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно
место се пријављујете, треба доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, извод из МК рођених, оригинал или оверена
фотокопија (не старији од шест месеци). Кандидати који
су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву
са документацијом доставити на горенаведену адресу.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
Сурдулица, Српских владара 111
тел. 017/815-300, 815-182

Возач

у Служби хитне медицинске помоћи и
санитарног превоза, за потребе здравственог
центра ОЈ Дома здравља Сурдулица
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола Б категорије. Уз пријаву на оглас доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању, оверену фотокопију возачке дозволе, извод из матичне књиге
рођених, лекарско уверење. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“. Избор између кандидата који испуњавају
услове огласа извршиће се на основу члана 9 тачка 3 и 4
Посебног колективног уговора за здравствене установе
чији је оснивач Република Србија. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на
горенаведену адресу.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ДОМ ЗА СТАРЕ
„БАКА И ДЕКА“
11000 Београд, Бановићка 6
тел. 060/5830-330, 011/403-6291

ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА“

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

Доктор медицине, специјалиста интерне
медицине

Социјални радник са лиценцом
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
социјални радник или VII/1 степен стручне спреме, мастер социјални радник.

Медицинска сестра
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра
- техничар са лиценцом за медицинске сестре и здравствене техничаре.

Неговатељ

4 извршиоца

УСЛОВИ: I, II, III степен стручне спреме са положеном
обуком за неговатеље старих лица.

Сервирка
УСЛОВИ: I, II, III степен стручне спреме.

за рад на интерном одељењу, рад у сменама

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме. Као доказе о
испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона, адресом и мејл-адресом, оверену фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију дипломе о завршеним специјалистичким
студијама и стеченом стручном називу специјалиста
интерне медицине (за радно место спец. интерне медицине), оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверена фотокопија лиценце или решења
о упису у комору, уверење о радном стажу у струци по
положеном стручном испиту, уколико кандидат поседује
претходно радно искуство у струци, доказ о објављеним
стручним радовима у стручним публикацијама, уколико
кандидат поседује, фотокопију/очитану личну карту,
доказ о знању страног језика (енглески, немачки, француски или руски) са потврдом, уколико кандидат поседује или фотокопија индекса.

Доктор медицине, специјалиста
дерматовенерологије

Хигијеничарка

за рад у ОЈ специјалистичко-консултативни
прегледи, рад у сменама

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања огласа.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ“
Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Доктор медицине, специјалиста
оториноларингологије

за рад у Специјалистичко-консултативној
служби

УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат треба да
испуњава и посебне услове: завршен медицински
факултет (VII/2 степен), положен специјалистички
испит из оториноларингологије и положен стручни
испит. Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказе подносе: оверену фотокопију дипломе о завршеном
медицинском факултету, о завршеној специјализацији
из оториноларингологије, оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце, радну биографију.

Доктор медицине

за рад у Служби хитне медицинске помоћи

УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат треба да
испуњава и посебне услове: завршен медицински факултет и положен стручни испит. Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказе подносе: оверену фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од
надлежне коморе (ако је кандидат из радног односа) или
решење о упису у комору (ако кандидат није у радном
односу), возачку дозволу Б категорије, радну биографију.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на
наведену адресу или лично доставити у писарницу Дома
здравља Барајево.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме. Као доказе о
испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона, адресом и мејл-адресом, оверену фотокопију
дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију дипломе о завршеним специјалистичким
студијама и стеченом стручном називу специјалиста
дерматовенерологије (за радно место спец. дерматовенерологије), оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверена фотокопија лиценце или
решења о упису у комору, уверење о радном стажу у
струци по положеном стручном испиту, уколико кандидат поседује претходно радно искуство у струци, доказ
о објављеним стручним радовима у стручним публикацијама, уколико кандидат поседује, фотокопију/очитану личну карту, доказ о знању страног језика (енглески,
немачки, француски или руски) са потврдом, уколико
кандидат поседује или фотокопија индекса.

Медицинска сестра - техничар - општи
смер

за рад у ОЈ за збрињавање хитних стања, рад
у сменама

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Као доказе о
испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем
телефона, адресом и мејл-адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, оверену фотокопију лиценце или решења о
упису у комору, уверење о радном стажу у струци по
положеном стручном испиту, уколико кандидат поседује претходно радно искуство у струци, фотокопију/
очитану личну карту, доказ о објављеним стручним
радовима у стручним публикацијама, уколико кандидат поседује, доказ о знању страног језика (енглески,
немачки, француски или руски) са потврдом, уколико
кандидат поседује.

Медицинска сестра - техничар - општи
смер
за рад на одељењу за неурологију, рад у
сменама

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Као доказе о
испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона, адресом и мејл-адресом, оверену фотокопију
дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или решења о упису у
комору, уверење о радном стажу у струци по положеном
стручном испиту, уколико кандидат поседује претходно радно искуство у струци, фотокопију/очитану личну
карту, доказ о објављеним стручним радовима у струч-
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ним публикацијама, уколико кандидат поседује, доказ
о знању страног језика (енглески, немачки, француски
или руски), са потврдом уколико кандидат поседује.

Медицинска сестра - техничар - општи
смер
за рад на одељењу за општу хирургију

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Као доказе о
испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона, адресом и мејл-адресом, оверену фотокопију
дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или решења о упису у
комору, уверење о радном стажу у струци по положеном
стручном испиту, уколико кандидат поседује претходно радно искуство у струци, фотокопију/очитану личну
карту, доказ о објављеним стручним радовима у стручним публикацијама, уколико кандидат поседује, доказ
о знању страног језика (енглески, немачки, француски
или руски), са потврдом уколико кандидат поседује.

Медицинска сестра - техничар - општи
смер
за рад на одељењу за пнеумофтизиологију

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Као доказе о
испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона, адресом и мејл-адресом, оверену фотокопију
дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или решења о упису у
комору, уверење о радном стажу у струци по положеном
стручном испиту, уколико кандидат поседује претходно радно искуство у струци, фотокопију/очитану личну
карту, доказ о објављеним стручним радовима у стручним публикацијама, уколико кандидат поседује, доказ
о знању страног језика (енглески, немачки, француски
или руски), са потврдом уколико кандидат поседује.

Медицинска сестра - техничар - општи
смер
за рад у служби за психијатрију
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Као доказе о
испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона, адресом и мејл-адресом, оверену фотокопију
дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или решења о упису у
комору, уверење о радном стажу у струци по положеном
стручном испиту, уколико кандидат поседује претходно радно искуство у струци, фотокопију/очитану личну
карту, доказ о објављеним стручним радовима у стручним публикацијама, уколико кандидат поседује, доказ
о знању страног језика (енглески, немачки, француски
или руски), са потврдом уколико кандидат поседује.

Педијатријска сестра

за рад у служби за педијатрију

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Као доказе о
испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона, адресом и мејл-адресом, оверену фотокопију
дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или решења о упису у
комору, уверење о радном стажу у струци по положеном
стручном испиту, уколико кандидат поседује претходно радно искуство у струци, фотокопију/очитану личну
карту, доказ о објављеним стручним радовима у стручним публикацијама, уколико кандидат поседује, доказ
о знању страног језика (енглески, немачки, француски
или руски), са потврдом уколико кандидат поседује.

Гинеколошко-акушерска сестра
за рад у служби за гинекологију и
акушерство
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на
оглас са кратком биографијом, бројем телефона, адресом
и мејл-адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, оверену фотокопију увеБесплатна публикација о запошљавању

рења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију
лиценце или решења о упису у комору, уверење о радном
стажу у струци по положеном стручном испиту, уколико
кандидат поседује претходно радно искуство у струци,
фотокопију/очитану личну карту, доказ о објављеним
стручним радовима у стручним публикацијама, уколико кандидат поседује, доказ о знању страног језика
(енглески, немачки, француски или руски), са потврдом
уколико кандидат поседује.
ОСТАЛО: Комисија именована одлуком директора ће
сачинити ранг-листу и дати директору предлог за пријем
кандидата. Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Пријаве са доказима достављати у затвореним ковертама преко писарнице Опште болнице „Свети Лука“
Смедерево или путем поште, на адресу: Општа болница
„Свети Лука“, Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз напомену: „Пријава на оглас“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. За ближе информације
можете се обратити на телефон: 026/240-725.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
2100 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу за интензивну негу и терапију
у Служби за интензивну негу и терапију
и неонатологију Стационара Клинике за
педијатрију, на одређено време до повратка
запослених са боловања, са пробним радом у
трајању до 3 месеца
2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу за хроничне плућне болести
Службе за плућне болести Стационара
Клинике за педијатрију, на одређено време
до повратка запослених са боловања, са
пробним радом у трајању до 3 месеца

Опис посла: брине се о пријему болесника; даје терапију и прати болесника на дијагностичке прегледе; узима и шаље материјал на лабораторијске анализе; ради
и друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца;учествује у сменском раду; за свој рад
одговоран је начелнику Одељења.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
да поседују средњу стручну спрему - IV степен - завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска
сестра-техничар или медицинска сестра техничар,
положен стручни испит; лиценца за рад. Уз пријаву се
подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о завршеној средњој медицинској школи, уверење о положеном стручном испиту, дозвола за
рад - лиценца издата од надлежне коморе или решење
о упису у именик коморе; уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда, не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван
(из полицијске управе, не старије од 6 месеци); доказ
о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда
послодавца); кратка биографија (Curriculum Vitae - CV),
са адресом, контакт телефоном, мејл адресом. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду
података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за
подношење пријаве је осам дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови“. Приликом заснивања
радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско
уверење о здравственој способности за послове које ће
обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу. Кандидати који
испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему (претходно искуство у раду,
просечна оцена у току школовања, додатно образовање
или оспособљености, дужина трајања школовања...).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се предају у затвореној коверти, лично
или поштом на адресу Института, са назнаком: „Пријава
на оглас за пријем три медицинске сестре - техничара
на Клиници за педијатрију, до повратка запослених са
боловања”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

11420 Смедеревска Паланка, Кнеза Милоша 4

Возач у санитетском превозу

за рад у Служби хитне медицинске помоћи
са санитетским превозом Дома здравља
Смедеревска Паланка

УСЛОВИ: Поред општих услова, посебни услови за
заснивање радног односа су: средње образовање (IV
степен стручне спреме), возачка дозвола Б категорије,
2 године радног искуства на пословима возача, радно
искуство на пословима возача у здравственим установама. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на
оглас са кратком биографијом, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, диплому о завршеној школи, уверења или потврде о радном искуству на
пословима возача и возача у здравственим установама, фотокопију возачке доволе Б категорије, извод из
казнене евиденције да кандидат није осуђиван, лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран на
конкурсу). Докази о испуњености услова за заснивање
радног односа подносе се у оригиналу или овереним
копијама, не старијим од 6 месеци. Пријаве са кратком
биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса,
донети лично у Одсек за правне и опште послове Дома
здравља Смедеревска Паланка или послати на адресу:
Дом здравља Смедеревска Паланка, Кнеза Милоша 4,
11420 Смедеревска Паланка. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Кандидати који се буду јавили на конкурс могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о избору. Неблаговремене
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом
документацијом, неће бити разматране. По завршетку
конкурса предата документа се неће враћати кандидатима. За све информације можете се обратити на телефон: 026/319-933.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

11000 Београд, Кнез Данилова 16
тел. 011/3248-844

Доктор медицине
уз пробни рад
2 извршиоца

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању
и унапређењу здравља појединаца и породице, ради на
откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, односно, на спровођењу скрининг програма у складу
с посебним програмима донетим у складу са прописима
и планом рада службе, врши дијагностику и благовремено лечење пацијената, указује хитну медицинску помоћ,
упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу
према медицинским индикацијама, односно код лекара
специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења пацијента, прописује лекове и медицинска
средства, спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља у смислу превенције у оквиру прописаног
скрининга, ране дијагностике поремећаја, упућивања на
специјалистичко консултативни преглед, прописивање
препоручене терапије и упућивање на виши ниво здравствене заштите. У поступку остваривања здравствене
заштите изабрани лекар упућује пацијента на секундарни
и терцијарни ниво, на основу мишљења доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине упућује
пацијента на терцијарни ниво, води потпуну медицинску
документацију о здравственом стању пацијента, фактурише здравствене услуге које пружа , даје оцену радне
способности и упућује на лекарску и инвалидску комисију, ради у комисијама и на посебним програмима, издаје
стручно мишљење, лекарско уверење, на лични захтев и
на службени захтев код одређених случајева болести и
повреда, у стручном раду је самосталан и одговоран за
координаторни рад у својој јединици, прати и предлаже
измене у процедуралном раду у оквиру акредитацијских
стандарда, обавља и друге послове из делокруга своје
струке по налогу непосредног руководиоца и начелника
службе којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен
стручни испит, VII/1 степен стручне спреме, лиценца или решење о упису у комору, познавање рада на
рачунару (основни пакет MS Office и Windows окру-
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жење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију
дипломе о завршеном факултету, фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце
или фотокопију решења о упису у комору и фотокопију
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које
се не враћају кандидатима.

Доктор специјалиста офталмологије
уз пробни рад

Опис послова: врши превентивне и куративне офталмолошке прегледе свих популационих група, врши по
потреби све офталмолошке прегледе радника, као и
радника који раде или ће радити у условима штетним
по здравље и даје мишљење о њиховој способности у
оквиру консултативних прегледа за потребе службе за
здравствену заштиту радника, врши прегледе оболелих
и даје мишљење за инвалидске и пензионе комисије,
врши прегледе оболелих ради лечења и кориговања
вида, врши циљане офталмолошке прегледе на захтев
других лекара и по извршеном прегледу даје мишљење,
предлаже медикаментозну и другу терапију у извештају
о здравственом стању пацијента, ради у комисијама са
посебним програмима у складу са позитивним законским прописима, одлукама органа управљања и директора Дома здравља, фактурише здравствене услуге које
пружа, ради и друге послове из области своје струке по
налогу непосредног руководиоца и Начелника службе
којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен
стручни испит, специјализација из офталмологије, 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 о положеном стручном испиту, фотокопију дипломе о завршеној специјализацији, фотокопију
лиценце или фотокопију решења о упису у комору и
фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије које се не враћају кандидатима.

Доктор специјалиста
оториноларингологије
уз пробни рад

Опис послова: врши све оториноларинголошке прегледе пацијената и даје своје мишљење, врши испитивање функције вестибуларног и кохлеарног апарата на
захтев ординирајућег доктора, предлаже медикаментозну и другу терапију у извештају о здравственом стању
пацијента, врши прегледе и даје мишљења за комисије,
по потреби, по потреби врши све оториноларинголошке
прегледе радника, као и радника који раде или ће радити у условима штетним по здравље и даје мишљење о
њиховој способности у оквиру консултативних прегледа за потребе службе за здравствену заштиту радника,
фактурише здравствене услуге које пружа, ради и све
остале послове из области своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен
стручни испит, специјализација из оториноларингологије, 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 о положеном стручном испиту, фотокопију дипломе о завршеној специјализацији,
фотокопију лиценце или фотокопију решења о упису у
комору и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије које се не враћају кандидатима.

Виши радиолошки техничар
уз пробни рад

Опис послова: води неопходну медицинску документацију и евиденцију у Служби, врши снимања у радиографији и мамографији, припрема контрастна средства и
растворе неопходне за рад, припрема пацијента, опрему
и средства за дијагностичке и УЗ прегледе, помаже лекару радиологу код свих радиоскопских и радиографских
прегледа где је то потребно, одговоран је за употребу
заштитних средстава при раду у зони јонизујућег зрачења, стара се о редовном одржавању апарата у Ро и УЗ
кабинету, фактурише пружене здравствене услуге, ради
и остале послове из своје струке по налогу одговорног
радиолошког техничара и начелника службе којима је и
одговоран за свој рад.

34

| Број 792-793 | 29.08.2018.

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, смер
радиолошки техничар, VI степен стручне спреме,
положен стручни испит, извештај о здравственој способности за рад у зони јонизујућег зрачења, лиценца
или решење о упису у комору, познавање рада на рачунару (основни пакет MS office и Windows окружење),
пожељно најмање једна година радног искуства и
оспособљеност за рад на мамографској јединици. Уз
молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о
завршеној школи, фотокопију о положеном стручном
испиту, фотокопију лиценце или фотокопију решења о
упису у комору и фотокопију држављанства, потврду
или уверење о оспособљености за рад на мамографској
јединици. Доставити неоверене фотокопије које се не
враћају кандидатима.

Виша медицинска сестра

у служби здравствене заштите деце и
омладине, на одређено време до повратка
запослене са дужег боловања (трудничко/
породиљско), уз пробни рад

Опис послова: припрема податке за план рада и план
вакцинације, врши контролу, прикупља извештаје о
извршењу периодичних и годишњих планова рада,
организује стручна предавања са родитељима у саветовалишту, школама и месним заједницама и сарађује
са њима, руководи радом у саветовалишту, контролише,
стара се о правилној употреби вакцине, требује ампулиране лекове и сав потрошни материјал, ради на картотеци и врши евидентирање регистрованих осигураника,
ради све послове описане код послова медицинске сестре са средњом спремом, врши едукацију медицинских
сестара и води их током приправничког стажа, бави се
здравствено-васпитним радом, фактурише здравствене
услуге које пружа, ради и друге послове из делокруга
своје струке по налогу одговорне медицинске сестре и
непосреног руководиоца и начелника службе којима је
одговорна за свој рад.
УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа општег
смера, 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 дипломе
о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце
или фотокопију решења о упису у комору и фотокопију
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које
се не враћају кандидатима.

Медицинска сестра - техничар

у служби кућног лечења и неге, на одређено
време до повратка одсутног запосленог, уз
пробни рад

Опис послова: обавља административни посао у
служби кућног лечења и медицинске неге и у стану болесника, предузима све неопходне мере, даје
инфузионе растворе у стану, даје интрамускуларне
и интравенске ињекције у стану, ставља фиксациони завој, врши обраду декубитиса и других рана у
стану, врши давање серума, врши скидање конаца,
врши катетеризацију и замену катетера, спроводи
терапију са кисеоником, учествује у здравствено-васпитном раду, ради ЕКГ снимање, фактурише пружене
здравствене услуге, израђује месечне и тромесечне
извештаје, управља санитетским возилом и у вези са
тим сноси сву одговорност, учествује у палијативном
збрињавању болесника, рад у тиму за палијативно
збрињавање, пружање подршке породици оболелог,
ради и друге послове из домена своје струке по налогу
одговорне сестре и начелника службе којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, положен стручни испит, IV степен стручне спреме, положен
возачки испит Б категорије, 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 дипломе о положеном стручном испиту,
фотокопију возачке дозволе, фотокопију лиценце или
фотокопију решења о упису у комору и фотокопију
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које
се не враћају кандидатима.
ОСТАЛО: 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 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.

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

Виши физиотерапеут

на одређено време до повратка радника са
боловања

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, положен стручни
испит и најмање шест месеци радног искуства.

Медицинска сестра - техничар
6 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - педијатријског или
општег смера, положен стручни испит и најмање 6 месеци радног искуства на пословима медицинске сестре техничара након положеног стручног испита. Пробни
рад у трајању од 6 месеци.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка радника са
боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - педијатријског или
општег смера, положен стручни испит и најмање 6 месеци радног искуства.
ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата је осам дана од дана
објављивања огласа у листу „Послови”. Пријаве се шаљу
у затвореној коверти на наведену адресу Клинике, са
назнаком радног места за које се конкурише. Приликом
пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку биографију; фотокопију личне
карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију
радне књижице или другог доказа о радном искуству
кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају услове
из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних података који могу бити важни за одлуку о
пријему (претходно искуство у раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања
и сл.). Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове за које се прима.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„БАЊА КАЊИЖА“

24420 Кањижа, Народни парк бб

Помоћни кувар за потребе
немедицинског сектора

у одељењу ресторана и кухиње, на одређено
време

Опис послова: Врши припрему намирница за припремање јела, одржава хигијену, простора, опреме и
прибора за рад. Прање црног и белог посуђа. Складиштење робе. Преноси припремљену храну за објекат
„Abella“. Дужан је да познаје прописане процедуре ISO
и HACCP стандарда и да исте свакодневно спроводи у
раду. Може да се у случају потребе ангажује као помоћни кувар у припреми одређених јела, као и додели
истих, као и рад у кухињи „ Abella”. Поред складиштења
робе дужан је да редовно одржава и расхладне коморе,
фрижидере и остали простор где су смештене намирнице. Приликом већих манифестација ангажује се и
на свим осталим пословима као што су прање посуђа,
помоћ код припреме појединих јела, подела и сервирање истих, чишћења и уређења свих осталих просторија. Води редовну евиденцију о припреми свежег
поврћа, евидентира отпад, кало и обавештава главног
кувара, како би се поједини артикли утрошили, да се
изврши потребна корекција планираног јеловника.
Брине се и о редовном одношењу прљаве опреме на
прање као и доношење чисте и смештај исте у гарде-
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Медицина
робе. Ангажује се и у превозу о и предаји припремљене
хране у кухињи „Abella”. За свој рад и средства рада која
су му поверена одговара главном кувару.
УСЛОВИ: III степен стручне спреме угоститељског или
прехрамбеног смера. Приликом пријављивања на оглас
потребно је доставити следећа документа: пријаву на
оглас са кратком биографијом, оверена фотокопију
дипломе о стеченом образовању, фотокопију личне карте, доказ о вакцинационом статусу кандидата (потврда
о примљеним вакцинама – дом здравља према месту
пребивалишта или боравишта у време вакцинације).
Напомена: уколико кандидат не доказује свој статус
вакцинације, сматраће се да није примио/ла законом и
подзаконским актима прописане вакцине. Достављање
и пријем пријава се врши најкасније до 12.00 сати
последњег дана истека рока за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом доставити на горенаведену адресу.

Помоћни кувар за потребе
немедицинског сектора

у одељењу ресторана и кухиње

Опис послова: врши припрему намирница за припремање јела, одржава хигијену, простора, опреме и прибора за рад. Прање црног и белог посуђа. Складиштење
робе. Преноси припремљену храну за објекат „Abella“.
Дужан је да познаје прописане процедуре ISO и HACCP
стандарда и да исте свакодневно спроводи у раду. Може
да се у случају потребе ангажује као помоћни кувар у
припреми одређених јела, као и додели истих, као и
рад у кухињи „Abella”. Поред складиштења робе дужан
је да редовно одржава и расхладне коморе, фрижидере
и остали простор где су смештене намирнице. Приликом већих манифестација ангажује се и на свим осталим
пословима као што су прање посуђа, помоћ код припреме појединих јела, подела и сервирање истих, чишћења
и уређења свих осталих просторија. Води редовну евиденцију о припреми свежег поврћа, евидентира отпад,
кало и обавештава главног кувара, како би се поједини
артикли утрошили, да се изврши потребна корекција
планираног јеловника. Брине се и о редовном одношењу прљаве опреме на прање као и доношење чисте
и смештај исте у гардеробе. Ангажује се и у превозу о и
предаји припремљене хране у кухињи „Abella”. За свој
рад и средства рада која су му поверена одговара главном кувару.
УСЛОВИ: III степен стручне спреме угоститељског или
прехрамбеног смера. Приликом пријављивања на оглас
потребно је доставити следећа документа: пријаву на
оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, фотокопију личне карте, доказ о вакцинационом статусу кандидата (потврда
о примљеним вакцинама – дом здравља према месту
пребивалишта или боравишта у време вакцинације).
Напомена: уколико кандидат не доказује свој статус
вакцинације, сматраће се да није примио/ла законом и
подзаконским актима прописане вакцине. Достављање
и пријем пријава се врши најкасније до 12.00 сати
последњег дана истека рока за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом доставити на горенаведену адресу.

Медицинска сестра - техничар
за потребе медицинског сектора

Опис послова: На основу терапијског листа самостално
врши апликацију разних физикалних агенаса кроз електро, термо и фототерапијске процедуре, као и мануелну
и хидромасажу. Дужан је да предузме све потребне мере
обезбеђења пацијената од евентуалних оштећења.
Води евиденцију о временском распореду терапија, даје
потребна упутства пацијентима. Води евиденцију извршених услуга и спроводи исте. Врши припрему апарата
и агенаса за апликацију и код евентуалног квара обавештава одговорну сестру на терапијама. Врши послове
медицинске сестре у специјалистичкој односно амбуланти. Води здравствену документацију у вези пријема и отпуста пацијената на стационарно и амбулантно лечење. Припрема потребан завојни материјал за
интервенције. Дели медикаментозну терапију на основу
налога лекара или по упутству из терапијског картона.
Помаже лекару при интервенцијама. За средства са
којима ради и рукује лично је одговоран/на. Учествује у
перманентном одржавању здравствене заштите пацијената – сменски рад, дежурство. Спроводи здравствену
Бесплатна публикација о запошљавању

негу на одељењима. Учествује у примању здравствене
документације ради резервације и смештаја пацијената на стационар и амбулантно лечење. Учествује у
резервацији смештаја на стационару. Врше заказивање
временског распореда за лекаре за пријем, контролу и
отпуст пацијената, као и за специјалистичке прегледе
(интерниста, деxа). За свој рад и средстава рада која су
му поверена одговара главној медицинској сестри рехабилитације.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинског смера,
медицински техничар; положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас, биографију, оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте, доказ
о вакцинационом статусу кандидата (потврда о примљеним вакцинама – дом здравља према месту пребивалишта или боравишта у време вакцинације). Напомена:
уколико кандидат не доказује свој статус вакцинације,
сматраће се да није примио/ла заком и подзаконским
актима прописане вакцине. Достављање и пријем
пријава се врши најкасније до 12.00 сати последњег
дана истека рока за пријављивање. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Специјална
болница за рехабилитацију „Бања Кањижа”, Одељење
за правне и опште послове, 24420 Кањижа, Народни
парк бб. Са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове медицинске сестре - техничара”.

Пословни секретар

нестао застој у раду установе. Прима прљаво и издаје
чисто рубље магационерки рубља пребројавањем и
мерењем. Води рачуна о рационалном утрошку примљеног материјала за прање. Гостинско рубље посебно
пере и води рачуна да не дође до замене на тај начин
што врши маркирање одговарајућим знаком који неће
оштетити рубље и доставља извештај о опраном рубљу
рецепцији ради наплате. Требује и прима из магацина
сав потрошни материал. За средства са којима ради и
рукује лично је одговорна. За свој рад и средства рада
која су му поверена одговара надзорници спремачица
просторија у којима се пружају здравствене услуге.
УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Кандидат уз пријаву
са биографијом треба да достави: оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, фотокопију личне карте, доказ о вакцинационом
статусу кандидата (потврда о примљеним вакцинама
– дом здравља према месту пребивалишта или боравишта у време вакцинације). Напомена: уколико кандидат не доказује свој статус вакцинације, сматраће се
да није примио/ла законом и подзаконским актима прописане вакцине. Достављање и пријем пријава се врши
најкасније до 12.00 сати последњег дана истека рока за
пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа”, Одељење за правне и опште
послове, 24420 Кањижа, Народни парк бб, са назнаком:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове
праља - техничар за прање и хемијско чишћење”.

Рецепционер

за потребе Одељења правних и
комерцијалних послова

за потребе Одељења за управљање
смештајним капацитетима

Опис послова: прати извештаје и анализе за потребе
руководиоца; прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду налаза, извештаја и
пројеката; правовремено прослеђује потребне информације руководиоцу, сарадницима или клијентима;
води кореспонденцију по налогу руководиоца; израђује
службене белешке из делокруга рада; врши евиденцију
састанака, рокова и обавеза руководиоца; одговара на
директне или телефонске упите и мејл поште и води
евиденцију о томе; припрема аналитичке информације
и пише пословне дописе према добијеним упутствима за
потребе руководиоца.

за потребе Одељења за управљање
смештајним капацитетима
на одређено време од 2 године, због
повећаног обима посла
2 извршиоца

Опис послова: Ажурно води дневне и месечне статистике, евиденције издатих ланч пакета, пријем рекламације
корисника угоститељских, ресторанских, рекреацијских
и медицинских услуга. Пријем госта односно издавање
соба пацијентима, резервација собе, евидентирање
примљених пацијената и госта, рад на телефонској централи, усмеравање телефонских позива, пријем порука,
одјава стационарног госта односно госта, обрачун благајне рецепције и других готовинских уплата на рецепцији,
преузимање и предаје дневног пазара, наплаћивање
рачуна и одјава госта. Врши резервацију соба. На основу
резервације одређује собе за госте. Дефинише цену и
остале услове резервације. Врши евиденцију и наплату
рачуна и стара се за благовременост и тачност наплате.
Прима дневни пазар од свих осталих служби везано за
угоститељске и рекреативне услуге. Врши обрачун благајне. Прима од гостију и контролише техничку исправност средстава готовинског и безготовинског плаћања.
Врши пријаву и одјаву гостију у књигама. Сравњује собе
на основу извештаја собарица. Утврђује бројно стање
гостију. Врши унос нових цена у компјутерски ценовник.
Задужен је за вођење књига евиденције домаћих и страних гостију. Води евиденцију личних исправа гостију.
Води статистику гостију (дневну, месечну и годишњу).
Задужен је за издавање и преузимање кључева на
рецепцији, као и за пријем и испоруку поште и порука
гостима. Приликом напуштања смештајних објеката од
стране госта, води рачуна о уредном враћању кључа
собе. Пружа гостима услуге телефонског разговора са
рецепцијског пулта или из собе. Задужен је за утрошак
импулса на телефонској централи. Интервенише у случајевима рекламације гостију. Пружа гостима тражене
информације - непосредно на рецепцијском пулту или
посредно преко телефонске централе. Обавља буђење
гостију. За средства са којима ради и рукује лично је
одговоран. Задужен је за уписивање квара и проблема у собама и другим просторијама објеката AQ, AB,
LU и води рачуна да се исти проблеми реше и кварови
отклоне запослени одељења за техничко одржавање - у
супротном, обавештава свог претпостављеног. Стално
стоји на располагању за помоћ по свим питањима како
претпостављенима тако и свим запосленима, гостима
и пролазницима, односно трећим лицима. Припрема и
издаје бонове за исхрану. Вођење рачуна депонованих
средстава и вредности. Вршење резервације термина и
наплаћивање велнес услуге и тенис терена. За свој рад и
средства рада која су му поверена одговара руководиоцу
послова угоститељства – начелнику Одељења за управљање смештајним капацитетима.

Опис послова: Приликом примања рубља за прање, прегледа исто и издваја поцепано ради штоповања, односно елиминисања из употребе и о томе води евиденцију.
Стара се о благовременом прању и пеглању како не би

УСЛОВИ: средња стручна спрема IV степена туристичког, економског или другог смера; познавање страних
језика; познавање рада на рачунару и рада са фискалном касом. Приликом пријављивања на оглас потребно

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; 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, дипломирани правник или економиста; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, дипломирани правник или економиста; знање рада на рачунару; знање страног језика (Б или Ц1 / средњи или виши
степен). Приликом пријављивања на оглас потребно је
доставити следећа документа: пријаву на оглас, биографију (CV), оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању одговарајућег профила, фотокопију личне
карте; доказ о вакцинационом статусу кандидата (потврда о примљеним вакцинама – дом здравља према месту
пребивалишта или боравишта у време вакцинације).
Напомена: уколико кандидат не доказује свој статус
вакцинације, сматраће се да није примио/ла законом и
подзаконским актима прописане вакцине. Достављање
и пријем пријава се врши најкасније до 12.00 сати
последњег дана истека рока за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом доставити на адресу:
Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа”,
Одељење за правне и опште послове, 24420 Кањижа,
Народни парк бб, са назнаком: „Пријава на оглас за
пријем у радни однос за послове пословног секретара”.

Праља - техничар за прање и хемијско
чишћење
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је доставити следећа документа: пријаву на оглас, биографију (CV), оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању одговарајућег профила, фотокопију личне
карте, доказ о вакцинационом статусу кандидата (потврда о примљеним вакцинама – дом здравља према месту
пребивалишта или боравишта у време вакцинације).
Напомена: уколико кандидат не доказује свој статус
вакцинације, сматраће се да није примио/ла заком и
подзаконским актима прописане вакцине. Достављање
и пријем пријава се врши најкасније до 12.00 сати
последњег дана истека рока за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом доставити на адресу:
Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа“,
Одељење за правне и опште послове, 24420 Кањижа,
Народни парк бб, са назнаком: „Пријава на оглас за
пријем у радни однос за послове рецепционера“.

Физиотерапеутски техничар

за потребе медицинског сектора, Одељење
за физикалну медицину и рехабилитацију
2 извршиоца

Опис послова: На основу терапијског листа самостално
врши апликацију разних физикалних агенаса, кроз електро, термо и фототерапијске процедуре, као и мануелну
и хидромасажу. Дужна је да предузме потребне мере
ради обезбеђења пацијената од евентуалних оштећења.
Врши припрему апарата и агенса за апликацију и код
евентуалног квара обавештава одговорну сестру на
терапијама. Води евиденцију о временском распореду
терапија, даје потребна упутства пацијентима. Води евиденцију извршених услуга и спроводи исте. Води здравствену документацију у вези пријема и отпуста пацијената на стационару и амбулантном лечењу. За средства
са којима ради и рукује лично је одговоран/на. Учествује
у спровођењу кинези терапије. Учествује у примању
здравствене документације ради смештаја пацијента
на стационар и амбулантно лечење. Учествује у резервацији смештаја на стационару. Припрема здравствену документацију за лекарску комисију за амбулантно
лечење. За свој рад и средстава рада која су му поверена одговара главној медицинској сестри рехабилитације.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинског смера
- физиотерапеутски техничар, положен приправнички
испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је
доставити следећа документа: пријаву на оглас, кратку
биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању одговарајућег профила, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију
личне карте, доказ о вакцинационом статусу кандидата
(потврда о примљеним вакцинама – дом здравља према месту пребивалишта или боравишта у време вакцинације). Напомена: уколико кандидат не доказује свој
статус вакцинације, сматраће се да није примио/ла законом и подзаконским актима прописане вакцине. Достављање и пријем пријава се врши најкасније до 12.00
сати последњег дана истека рока за пријављивање.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом
доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа”, Одељење за правне и опште
послове, 24420 Кањижа, Народни парк бб, са назнаком:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове
физиотерапеутског техничара“.

16000 Лесковац, Светозара Марковића 110

ОПШТА БОЛНИЦА ЛЕСКОВАЦ

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“

Виши радиолошки техничар у
дијагностици

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

у Служби за интерну медицину са
дерматовенерологијом, Одељење за
кардиологију, Одсек за инвазивну
кардиолошку дијагностику

Фармацеутски техничар

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

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом,
кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
да имају завршену високу или вишу медицинску школу
радиолошког смера и положен стручни испит. Као доказе о испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са кратком
биографијом, контакт телефоном, имејл-адресом и адресом становања, потписану од стране кандидата; оверену
фотокопију дипломе/уверења о завршеној школи; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; уверење Националне службе за запошљавање да је
кандидат незапослено лице и о дужини чекања на посао
(за незапослена лица) или потврду послодавца да је кандидат у радном односу и то на одређено или неодређено време (за лица у радном односу). Рок за подношење
пријаве на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа
у листу „Послови“. Пријаве са доказима о испуњености
услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110 или
се непосредно предају у Одељењу за правне послове
Опште болнице Лесковац (сутерен болнице), са назнаком: „За оглас за пријем у радни однос”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР СУБОТИЦА
Суботица, Алеја маршала Тита 31
тел. 024/644-411
e-mail: kadrovi.gcsub@gmail.com

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: медицинска сестра - техничар, општи смер;
радно искуство: небитно; положен стручни испит. Рад
у сменама, ноћни рад. Запослени ће радити у просторијама Геронтолошког центра, а по потреби и у ванинституционалној заштити. У просторијама Геронтолошког
центра рад је организован сменски, уз ноћни рад. Ванинституционална заштита обезбеђена је само у првој смени (пуно радно време од понедељка до петка, а суботом
4 часа). Геронтолошки центар не обезбеђује смештај за
запослене, већ они падају на терет запосленог. Зарада
медицинског техничара одређена је Уредбом, основица
за обрачун износи 2.561.23 динара, а коефицијент за
дато радно место је 13,11. Уз наведену зараду Установа
обезбеђује и аутобуску карту на име путних трошкова
за градске и приградске месне заједнице унутар града
Суботице. Трајање конкурса: до попуне. Контакт особа:
Биљана Броћиловић.

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„ЈЕЛА ДОМ“ БЕОГРАД

Медицинска сестра

на одређено време, уз могућност продужења
уговора

УСЛОВИ: медицинска сестра, без обзира на радно искуство, положен стручни испит.
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ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине специјалиста у
операционим салама

за рад у Одсеку анестезије за службу
гинекологије и акушерства са
неонатологијом у Служби за анестезиологију
и реаниматологију при Заједничким
медицинским пословима Опште болнице
Крушевац, на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене до истека
породиљског одсуства

УСЛОВИ: медицински факултет и специјализација из
анестезиологије са реаниматологијом, VII/2 степен,
стручни испит; лиценца; специјалистички испит; најмање три године и шест месеци радног искуства у звању
доктора медицине.

2. Медицинска сестра/техничар у
трансфузиологији

на одређено време
3 извршиоца

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

Посао се не чека, посао се тражи

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.

за рад у Служби трансфузиологије при
Заједничким медицинским пословима Опште
болнице Крушевац, на одређено време ради
замене привремено одсутне запослене до
истека породиљског одсуства, одсуства
са рада ради неге детета или одсуства са
рада ради посебне неге детета или њеног
престанка

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.

3. Медицинска сестра техничар на
неонатологији

за рад у Одељењу неонатологије у
Служби за гинекологију и акушерство са
неонатологијом Опште болнице Крушевац,
на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог на неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег, педијатријског или гинеколошког смера, IV степен, стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

4. Фармацеутски техничар

за рад у болничкој апотеци при Заједничким
медицинским пословима Опште болнице
Крушевац, на одређено време 3 месеца због
повећаног обима посла

на одређено време, уз могућност продужења
уговора

Болничар - неговатељица

УСЛОВИ: средња медицинска школа фармацеутског
смера, IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест
месеци радног искуства у наведеном звању.

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, без обзира
на радно искуство. Обезбеђен смештај.

5. Домар / мајстор одржавања

ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне. Кандидати могу
да се јаве послодавцу путем телефона. Лице за контакт:
Милица Биоленчек.

за рад у Одељењу за техничке и
инвестиционе послове у Служби за техничке,
помоћне и друге сличне послове Опште
болнице Крушевац, на одређено време 3
месеца због повећаног обима посла
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Медицина
УСЛОВИ: средње образовање машинско-електротехничка школа III степен стручне спреме,смер металостругар, металобрусач, алатничар, машинбравар,
водоинсталатер.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: за радно место бр. 1: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, фотокопију личне карте или очитане податке
са личне карте (уколико је чипована), оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту,
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа; за радна места од бр. 2-4: молбу за пријем
и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену
фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, фотокопију личне карте
или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних
(уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце издате од
надлежног органа; За радно места бр.2. поред наведеног: оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту. За радно место бр. 5: молбу за
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
оверену фотокопију дипломе, фотокопију личне карте
или очитане податке са личне карте (уколико је чипована, фотокопију извода из матичне књиге венчаних
(уколико су дипломе или уверења издати на девојачко
презиме). 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. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се
неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 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.

КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ
ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 12

Стоматолошка сестра - техничар у
амбуланти
на одређено време до 6 месеци, због
повећаног обима посла

Опис посла: асистира доктору стоматологије у пружању стоматолошких услуга; асистира при денталним
и интраоралним снимањима; припрема стоматолошку
амбуланту за рад; врши дезинфекцију и стерилизацију инструмената и материјала за рад; води прописану медицинску документацију; припрема стоматолошку ординацију за рад; обавља и друге послове по
налогу директора Клинике и начелника Службе ако је
оспособљен за обављање тих послова. Пробни рад у
трајању од 2 месеца. Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених законом, кандидати
морају испуњавати и следеће посебне услове: средња
стручна спрема (IV степен, средња медицинска школа - смер стоматолошка сестра/техничар); положен
стручни испит за здравствене раднике; лиценца за
рад издата од стране надлежне Коморе медицинских
сестара и здравствених техничара Србије; радно искуство на пословима стоматолошке сестре након положеног стручног испита у трајању од најмање 6 месеци.
Уз пријаву на јавни конкурс са кратком биографијом,
адресом пребивалишта (уколико је могуће и имејл-адресом ) и контакт телефоном, кандидати подносе следећа документа: диплому о завршеној средњој медицинској школи - смер стоматолошка сестра/техничар;
уверење/потврду о положеном стручном испиту за
здравствене раднике; лиценца или решење о упису у
Комору медицинских сестара и здравствених техничара
Србије; извод из матичне књиге венчаних (уколико је
промењено презиме) очитану личну карту; доказ о предходном радном искуству (потврда претходног послодавца, фотокопија радне књижице и остало). Приликом
заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан
да достави лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за послове стоматолошка сестра/техничар
Бесплатна публикација о запошљавању

у амбуланти и доказ о започетој или извршеној имунизацији на хепатитис Б. Приликом заснивања радног
односа, изабрани кандидат је дужан да достави оверене фотокопије тражене документације из тачке IV овог
јавног огласа. О извршеном избору изабрани кандидат
ће бити обавештен најкасније у року од 15 дана од дана
истека рока за подношење пријава. Пријаве на оглас се
могу поднети лично у Клиници за стоматологију Војводине, Хајдук Вељкова 12, Нови Сад, сваког радног дана
од 08.00 до 13.00 часова или послати поштом на адресу: Клиника за стоматологију Војводине, Хајдук Вељкова 12, 21000 Нови Сад, у затвореној коверти са назнаком: „Пријава на јавни оглас за пријем у радни однос”.
Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему у радни
однос ( претходно искуство о раду, просечна оцена у
току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.). О коначном
избору кандидата одлучује в. д. директора Клинике
за стоматологију Војводине. Клиника задржава право
да расписани оглас из оправданих разлога стави ван
снаге, или да не изабере ни једног од пријављених
кандидата. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Оглас ће
бити објављен и на интернет страници Министарства
здравља РС. 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

Медицинска сестра - техничар у
гинекологији и акушерству

на одређено време због повећаног обима
посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: средње образовање/
медицинска школа; стручни испит; лиценца; најмање
шест месеци радног искуства у наведеном звању. Опис
послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за послове са завршеном средњом медицинском
школом.
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, оверену копију
лиценце, 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. Напомена: 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 изабран
пре пријема 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 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 гласилу Националне службе за
запошљавање „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 узета у разматрање при избору кандидата.

Национална служба
за запошљавање

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА

14253 Осечина, Болничка 13-15
тел. 014/3150-020

Лабораторијски техничар за потребе
јединице за лабораторијску и
радиолошку дијагностику
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња
медицинска школа, занимања лабораторијски техничар;
положен стручни испит. Приликом пријављивања на
оглас потребно је доставити следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; уверење надлежне полицијске управе да лице није
осуђивано; уверење надлежног суда да се против лица
не води поступак. Рок за подношење пријава је десет
дана од дана објављивања. Обавештење о избору кандидатима ће бити достављено у року од 15 дана од дана
доношења одлуке о избору. Кандидати који се јаве на
оглас могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних података који могу бити важни за одлуку о
пријему. Пријаве слати лично или путем поште на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”.

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

Медицинска сестра - техничар

за потребе Одсека за гастроентерологију у
Служби за унутрашње болести, на одређено
време до повратка привремено одсутне
запослене са неплаћеног одсуства

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

Медицинска сестра - техничар

за потребе Службе за продужено лечење
и негу, на одређено време до повратка
привремено одсутне запослене са
неплаћеног одсуства

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

Медицинска сестра - техничар

за потребе Службе за пријем и збрињавање
ургентних стања са дневном болницом
за опсервације, на одређено време до
повратка запослене са трудничког, односно
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера; положен стручни испит.
Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком
биографијом; фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; извод из МК венчаних (ако
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Медицина
је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево,
Одељење за правне, кадровске и административне
послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове
________“ (навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра - техничар

за потребе Службе за неурологију, на
одређено време до повратка запослене са
трудничког, односно породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета

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

Медицинска сестра - техничар

за потребе Службе за анестезију са
реаниматологијом, на одређено време до
шест месеци, ради обезбеђења услова у
погледу кадра за обављање здравствене
делатности
3 извршиоца

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

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

Виши радни терапеут
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: виша медицинска школа, одсек радне терапије; положен стручни испит; лиценца за рад; радно
искуство 6 месеци.

Возач

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема; возачки испит Б категорије; радно искуство 6 месеци.

Техничар одржавања одеће - радница
на вешу
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: ПК радник; радно исуство 6 месеци.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писану
пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву
се подносе оверене фотокопије: дипломе о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених; доказ о
радном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори,
потврда послодавца и сл.). За радно место вишег радног терапеута доставити фотокопију уверења о положеном стручном испиту и лиценцу за рад, а за возача доставити фотокопију возачке дозволе. Кандидати
који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних података који могу
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бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у
раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.) Приликом заснивања
радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове на које се прима, потврду да се против лица не
води судски поступак као и потврду о неосуђиваности.
Пријаве са потребном документацијом достављају се
на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска
17а - Правна служба. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање.

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ ,,ДЕДИЊЕ”
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1

Медицинска сестра - техничар
на одређено време од 6 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом
завршен медицински факултет (VII степен стручне спреме) и положен стручни испит.Уз пријаву, у којој је потребно
навести за које радно место се пријављујете треба доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном;
оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском
факултету; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; извод из МК рођених (не старије од
шест месеци) или оверена фотокопија. Кандидати који су
радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који уђу
у ужи избор биће дужни да доставе лекарско уверење,
уверење о држављанству и уверење надлежног суда да се
против њих не води кривични поступак. Пријаву са документацијом доставити на адресу: Дом здравља Жабари,
Улица кнеза Милоша бб, 12374 Жабари.

КБЦ ,,ДР ДРАГИША МИШОВИЋ
ДЕДИЊЕ”
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1

УСЛОВИ: IV - VI/1 степен стручне спреме општег смера
и положен стручни испит. Предност ће имати кандидати
који имају искуство у раду у установи терцијарног нивоа
здравствене заштите. Пробни рад од месец дана. Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказе о испуњењу
наведених услова подносе следећа документа: кратку
пословну биографију (са контакт подацима), оверену
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице или други доказ о радном стажу и уверење
о држављанству.

Дипломирани правник за правне,
кадровске и административне послове
у Служби за правне и економскофинансијске послове

Доктор медицине специјалиста интерне
медицине
са искуством рада у ангиосали
3 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање, у складу са Каталогом
радних места, специјалистички испит, лиценца и знање
рада на рачунару. Уз пријаву заинтересовани кандидати
подносе следеће доказе о испуњености услова: оверена копија дипломе, оверена копија дипломе о специјалистичком испиту; решење о издавању лиценце или
решење о упису у регистар надлежне коморе. Пријаву са
наведеним доказима доставити на наведену адресу Клинике, или лично Архиви установе, Јована Мариновића 4.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
правник, положен правосудни испит, радно искуство
у здравству. Предност ће имати кандидати који имају
искуство у раду у установи терцијарног нивоа здравствене заштите. Заинтересовани кандидати уз пријаву као
доказе о испуњавању наведених услова подносе следећа документа: кратку пословну биографију (са контакт подацима); оверену фотокопију дипломе/уверења
о завршеном факултету; уверење о положеном правосудном испиту; фотокопију радне књижице или други
доказ о радном стажу и уверење о држављанству.
ОСТАЛО: Пријаве и доказе о испуњености услова кандидати могу предати лично на писарници Института или
послати поштом на адресу: Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње”, Хероја Милана Тепића 1, 11000
Београд, са назнаком „За конкурс за запошљавање”.
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни
однос бити обавештени достављањем поштом на адресу кандидата. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса у листу „Послови” Националне службе за запошљавање, на интернет страници
Националне службе за запошљавање и Министарства
здравља РС. Неблаговремене и непотпуне пријаве на
конкурс неће бити узете у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша бб

11129 Београд, Ресавска 69
тел. 011/3600-812

Руководилац послова инвестиционог
одржавања
шеф Службе за техничке и друге сличне
послове

УСЛОВИ: Високо образовање: - на академским студијама,
област: грађевинско инжењерство, машинско инжењерство, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године, дипломирани инжењер грађевинарства, дипломирани инжењер машинства, специјалиста струковни инжењер грађевинарства, специјалиста струковни
инжењер машинства, на основим студијама у трајању од
најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембара 2005. године, дипломирани инжењер грађевинарства, дипломирани инжењер
машинства. Знање рада на рачунару, најмање две године радног искуства, оранизационе и друге способности за
руковођење. Пробни рад три месеца. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом; фотокопију дипломе о траженом образовању; доказ о радном
искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду, уговора о волонтирању, уговора о привременим и повремени
пословима и други слични уговори или потврде о раду или
другом виду ангажовања); фотокопију извода из матичне
књиге рођених/венчаних; фотокопију личне карте.

Портир

Лекар опште медицине

2 извршиоца

на одређено време од шест месеци

Опис послова: Самостално пружа медицинску помоћ из
домена опште медицине лицима која се јаве на преглед.
Даје мишљење у вези здравственог стања пацијената,
учествује у предузимању мера превентивне делатности.
Одговара за благовремен пријем и преглед пацијената.
Ради на збрињавању хитних стања. Спроводи кућно
лечење и упућује пацијенте на стационарно лечење.
Обавља саветодавни рад. Ради на здравственом васпитању и подизању здравствене културе пацијената.
Стара се за уредно вођење медицинске документације.
Води рачуна о потрошњи, односно прописаној терапији.
Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: средња стручна спрема и положен стручни
испит из области заштите од пожара. Пробни рад три
месеца. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са
кратком биографијом; фотокопију дипломе о траженом
образовању; фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних; фотокопију личне карте.

Сервирка
УСЛОВИ: средња стручна спрема. Пробни рад три месеца. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са
кратком биографијом; фотокопију дипломе о траженом
образовању; фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних; фотокопију личне карте.
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Медицина

Доктор медицине специјалиста
на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти

на одређено време, због замене привремено
одсутног запосленог
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање: - на интегрисаним академским студијама, област: медицинске науке, доктор
медицине, по пропису које уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из интерне медицине у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама
здравствених радника и здравствених сарадника; на
основним студијама у трајању од најмање пет година
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, медицински факултет, доктор медицине и завршена специјализација из интерне
медицине у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и
здравствених сарадника. Стручни испит; лиценца; специјалистички испит; најмање три године и шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине. Пробни рад
три месеца. Као доказ о испуњености услова кандидати
су дужни да доставе: пријаву са кратком биографијом;
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију дипломе о завршеном специјалистичком испиту из интерне медицине; фотокопију лиценце
Лекарске коморе; доказ о радном искуству (фотокопија
радне књижице, уговора о раду, уговора о волонтирању, уговора о привременим и повремени пословима
и други слични уговори или потврде о раду или другом
виду ангажовања); фотокопију извода из матичне књиге
рођених/венчаних и фотокопију личне карте.

Медицинска сестра/техничар у
амбуланти

на одређено време, ради замене привремено
одсутног запосленог

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, медицинска сестра техничар, положен стручни испит за
медицинску сестру техничара, лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије и
најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању. Пробни рад три месеца. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеној средњој школи; фотокопију
уверења о положеном стручном испиту за медицинску
сестру техничара; фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије; доказ о
радном искуству (фотокопија радне књижице, уговора
о раду, уговора о волонтирању, уговора о привременим
и повремени пословима и други слични уговори или
потврде о раду или другом виду ангажовања); фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних и фотокопију личне карте.
ОСТАЛО: Пријаве са неопходним прилозима подносе се
у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у
публикацији “Послови”, на адресу Института за реуматологију, 11129 Београд, Ресавска 69, са назнаком “Пријава на оглас”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узимане у разматрање. На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи избор.

ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац, Краљице Марије 15
тел. 011/8241-508

Доктор медицине

Доктор медицине-специјалиста у
радиолошкој дијагностици

УСЛОВИ: високо образовање: на академским студијама,
област: медицинске науке, доктор медицине, по пропису
које 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, медицински факултет, доктор медицине. Стручни испит; лиценца; просечна оцена најмање 8 у току студија и најмање
шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Пробни рад три месеца. Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву са кратком
биографијом; фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; фотокопију лиценце Лекарске коморе;
доказ о радном искуству (фотокопије радне књижице,
уговора о раду, уговора о волонтирању и сл.); фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних и фотокопију личне карте.

УСЛОВИ: за обављање посла: завршен медицински
факултет, завршена специјализација из радиологије,
поседовање лиценце за рад, познавање рада на рачунару. Кратак опис посла: Ради послове своје специјалности у ОЈ Дома здравља према распореду непосредног
руководиоца тима, учествује у едукацији кадрова,води
евиденцију о спроведеним интервенцијама и обавља и
друге послове по налогу непосредног руководиоца.За
свој рад одговаран је начелнику службе за радиолошку дијагностику. Кандидати за радно место достављају:
пријаву на оглас са кратком биографијом; диплому
медицинског факултета у оригиналу или овереној фотокопији;доказ о завршеној специјализацији;оригинал или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; решење о лиценци издато од лекарске коморе
Србије. Пријаве се достављају у затвореним ковертама
са назнаком: „Пријава на оглас - не отварати“, у року од
8 дана од дана објављивања у публикацији Послови, на
адресу Дом здравља Младеновац, Краљице Марије 15.
Неблаговремене пријаве се неће разматрати.

на одређено, ради замене привремено
одсутног запосленог

Виша медицинска сестра/техничар на
осталим болничким одељењима

на одређено време, ради замене привремено
одсутног запосленог

УСЛОВИ: високо образовање: на основним студијама,
првог степена (струковне/академске) из научне области
медицинске науке, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, струковна
медицинска сестра, односно дипломирана медицинска
сестра, на основним студијама у трајању од најмање два
године по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, виша медицинска сестра/
техничар. Положен стручни испит за струковну/вишу
медицинску сестру техничара; лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
Пробни рад три месеца. Заинтересовани кандидати
подносе: пријаву са кратком биографијом; фотокопију
дипломе о завршеној високој/вишој школи; фотокопију
уверења о положеном стручном испиту за струковну/
вишу медицинску сестру техничара; фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије; доказ о радном искуству (фотокопија
радне књижице, уговора о раду, уговора о волонтирању, уговора о привременим и повремени пословима
и други слични уговори или потврде о раду или другом
виду ангажовања); фотокопију извода из матичне књиге
рођених/венчаних и фотокопију личне карте.
Бесплатна публикација о запошљавању

ДОМ ЗДРАВЉА
23330 Нови Кнежевац, Краља Петра I
Карађорђевића 85

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршен медицински,
стоматолошки или фармацеутски факултет и положен стручни испит или завршен економски или правни
факултет са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента; да има најмање 5 (пет) година радног стажа у области здравствене заштите; ако против
њега није покренут кривични поступак за дело које га
чини недостојним за обављање те функције, односно
ако није правноснажном судском одлуком осуђиван за
кривично дело које га чини недостојним за обављање
функције директора Дома здравља, да има општу здравствену способност.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на јавни конкурс треба да поднесу следеће доказе: диплому о завршеном
медицинском, стоматолошком, фармацеутском, правном
или економском факултету, у оригиналу или овереној
фотокопији, уверење о положеном стручном испиту за
кандидате здравствене струке, у оригиналу или овереној фотокопији, доказ о едукацији из области здравственог менаџмента (уколико се ради о кандидату немедицинске струке), у оригиналу или овереној фотокопији,

доказ о радном стажу у области здравствене заштите,
у оригиналу или овереној фотокопији, уверење суда да
против њега није покренут кривични поступак за дело
које га чини недостојним за обављање те функције, и
уверење Министарства унутрашњих послова да није
правноснажном судском одлуком осуђиван за кривично
дело које га чини недостојним за обављање функције
директора Дома здравља, у оригиналу, лекарско уверење о општој здравственој способности, у оригиналу,
писмену изјаву из члана 130.став 6. Закона о здравственој заштити (“Сл. гласник РС” бр 107/05, 72/09, 88/10,
99/10, 17/11, 119/12, 45/13) и радну биографију. Пријаве
на јавни конкурс са приложеном документацијом подносе се Управном одбору у року од 15 дана рачунајући од
дана објављивања у публикацији “Послови” и на сајту
Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.
gov.rs), на следећу адресу: Дом здравља Нови Кнежевац,
Краља Петра I Карађорђевића 85, 23330 Нови Кнежевац, у затвореној коверти са назнаком: „Пријава на јавни конкурс – не отварати”. Непотпуне и неблаговремене
пријаве Управни одбор неће разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ
БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, 8. марта 12

1. Доктор медицине специјалиста
са пробним радом од два месеца

УСЛОВИ: На основу члана 7-9 Посебног колективног
уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне
самоуправе (“Сл. гласник РС” број 1/15), адровског плана “Специјалне болнице за интерне болести Врњачка
Бања” број број 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017.год.,
Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Сл. гласник РС” број 119/13,
21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15), закључка омисије
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
51 број 112-6150/2016 од 22.07.2016.год., Инструкције
Републичког фонда за здравствено осигурање 05 број
450-69/17-1 од 17.01.2017.год., Инструкције Министарства здравља РС број 112-01-505/2017-02 од 07.06.2017.
год. и одлуке директора “Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања” број 1371/18 од 21.08.2018.
год. расписује се оглас. Опис посла доктора медицине
специјалисте: Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје
коришћењем специјализованих метода и техника, кроз
примену принципа и процедуре савремене медицине, о
чему води прописану медицинску документацију. Прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши
пријем и отпуст болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења. Реализује специјалистичке, дијагностичко-терапеутске интервенције. Поставља
дијагнозу, одређује терапију и води лечење. Обавештава
и саветује пацијенте и породицу у вези са здравственим
стањем и лечењем. Обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијента, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења. Врши пријем
и збрињавање хитних пацијената. Спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију,
дијагностику и лечење је специјализован. Обавља
послове дијагностике за коју је специјализован, о чему
сачињава извештај.Учествује у унапређењу квалитета
здравствене заштите. Обавља консултације са другим
здравственим радницима и здравственим сарадницима.
Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите. Спроводи активности стручног усавршавања у
оквиру своје специјалности. Утврђује време и узрок смрти. Ради на имплементацији интегрисаног здравственог
информационог система, организује и спроводи мере и
активности на унапређењу здравствене заштите, обезбеђује извештавање о кретању заразних и незаразних
болести и других података у области здравствене заштите. Упућује болеснике на друге консултативне прегледе
и на стационарно лечење. Врши анализу здравственог стања болесника лечених у болници и заједно са
примарно-основном здравственом заштитом израђује
предлоге програма мера здравствене заштите. Ради
на унапређењу дијагностичких, терапеутских и превентивних поступака. По потреби иде у пратњу болесника. Даје стручна мишљења код одређених случајева
болести и повреда. Обавља и друге послове у оквиру
своје специјалности као и друге послове по налогу претпостављених и директора.
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Медицина
Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Сл.
гласник РС” број 24/05,61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17
и 113/17), кандидат мора да испуњава и посебне услове: VII/2 степен стручне спреме: завршен медицински факултет на интегрисаним академским студијама,
по пропису који уређује високо образовање, почев од
10.септембра 2005.године и завршена специјализација
из интерне медицине. Завршен медицински факултет на
основним студијама у трајању од најмање пет година,
по пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године и завршена специјализација
из интерне медицине. Положен стручни испит. Положен специјалистички испит. Најмање три године и шест
месеци радног искуства у звању доктора медицине.
Пожељне и амбиције, знања вештине или искуство у
руковођењу због могућности обављања послова руководиоца различитих нивоа. Заинтересовани кандидати
уз пријаву подносе: оригинал или оверену фотокопију
дипломе односно уверења о завршеном медицинском,
факултету; -оригинал или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту за доктора медицине; оригинал или оверену фотокопију уверења односно дипломе о положеном специјалистичком испиту из интерне
медицине; уверење о држављанству не старије од шест
месеци (оригинал или оверену копију); потврду односно уверење да није осуђиван не старију од шест месеци
(оригинал или оверену копију); копију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме;
лиценцу (оригинал или оверену копију) CV. Пријаву са
докуметанцијом доставити лично или препоручено на
адресу: Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања, 8. марта 12, 36210 Врњачка Бања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа
код Националне службе за запошљавање. Кандидати
који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних информација. Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан
је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој
способности за обављање послова за које заснива радни
однос. Оглас ће бити објављен код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља
РС. Одлука о избору кандидата биће донета у року од
30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.андидати који не буду примљени могу захтевати повраћај
конкурсне документације. Изабрани кандидат дужан је
да се у року од 10 дана од дана пријема обавештења
о избору кандидата у писаној форми изјасни о датуму
заснивања радног односа у болници. У супротном, сматра се да одустаје од заснивања радног односа. За све
информације можете се обратити на телефон 036/613450, ВД директора Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗЕМУН
11080 Београд. Земун, Вукова 9

1. Доктор медицине специјалиста у
радиолошкој дијагностици

у Служби за радиолошку дијагностику,
Заједничке медицинске службе, са пробним
радом од 3 месеца

2. Доктор медицине у служби
интернистичке геријатрије

Клиника за интерну медицину, са пробним
радом од 3 месеца

УСЛОВИ за заснивање радног односа за послове из
тачке I подтачке 1. за доктора медицине специјалисту
у радиолошкој дијагностици су: висока стручна спрема (завршен Медицински факултет), положен стручни
испит по завршеном Медицинском факултету, положен
специјалистички испит из области радиологије, радно
искуство у области конкурса.
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке
I подтачке 2. за доктора медицине су: висока стручна
спрема (завршен медицински факултет), положен стручни испит по завршеном медицинском факултету.
Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за
послове из тачке I подтачке 1. и 2. овог Огласа прилажу
се у овереној фотокопији следећа документа: Потпуна
лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом, изјава кандидата да је здравствено
способан за тражене послове и да се против њега не
води кривични поступак, својеручно потписана, диплома
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о завршеном Медицинском факултету, уверење о положеном стручном испиту, лиценца или Решење о упису у
Лекарску комору Србије, извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме.
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење, као доказ о
здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос, уверење да се против њих не води кривични
поступак (уверење издаје Суд), оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту, лиценца или
Решење о упису у Лекарску комору Србије, оверену фотокопија уверења о држављанству, фотокопију личне карте
нечиповане, односно чиповану доставити на очитавање,
фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац).
Kомисија 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 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 КБЦ Земун.
Кандидати за горе наведена радна места дужни су да
своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној
коверти са назнаком: ,,За јавни оглас за пријем у радни
однос на неодређено време“ са навођењем радног места за које конкуришу лично или путем поште на адресу:Клиничко болнички центар Земун, Вукова 9, 11080
Београд.
Оглас објавити код Нацоналне службе за запошљавање
Београд и на web страници Министарства здравља РС
(www.zdravlje.gov.rs). Рок за подношење пријава на конкурс је осам (8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити разматране.
Кандидати који не буду изабрани документацију могу
преузети на писарници КБЦ Земун.

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗЕМУН
11080 Београд. Земун, Вукова 9

1. Виша медицинска сестра - техничар у
онкологији и хемиотерапији
у Служби медикалне онкологије, Клиника за
интерну медицину, са пробним радом од 3
месеца

2. Виша медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима
у Служби опште хирургије, Клиника за
хирургију, са пробним радом од 3 месеца

3. Виша медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима

у Служби ортопедије са трауматологијом,
Клиника за хирургију, са пробним радом од
3 месеца

4. Медицинска сестра-техничар на
интензивној нези нивоа 2

Служби неурологије, Клиника за интерну
медицину, са пробним радом од 3 месеца

5. Медицинска сестра - техничар у
онкологији и хемиотерапији у Служби
хематологије, Клиника за интерну
медицину
са пробним радом од 3 месеца

6. Медицинска сестра-техничар на
осталим болничким одељењима у
Служби интернистичке геријатрије,
Клиника за интерну медицину
са пробним радом од 3 месеца

7. Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима у
Служби неурохирургије, Клиника за
хирургију
са пробним радом од 3 месеца

8. Медицинска сестра-техничар у на
интензивној нези нивоа 2 у Служби
операционог блока са стерилизацијом
и интензивном терапијом, Клиника за
хирургију
са пробним радом од 3 месеца

9. Медицинска сестра - техничар у
ургентним службама и реанимацији
у Служби за пријем и збрињавање
ургентних стања, Заједничке
медицинске службе
са пробним радом од 3 месеца

10. Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима
у Служби за пријем и збрињавање
ургентних стања, Заједничке
медицинске службе
са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 1, 2 и 3 овог Огласа за вишу медицинску
сестру - техничара у онкологији и хемиотерапији (1),
вишу медицинску сестру - техничара на осталим болничким одељењима (2), вишу медицинску сестру - техничара на осталим болничким одељењима (3) су: Завршена
виша медицинска школа/струковна медицинска школа
- општи смер, положен стручни испит након завршене
више медицинске/струковне медицинске школе, Лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара и
здравствених техничара Србије
Услови за заснивање радног односа за послове из тачке
I подтачку 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 овог Огласа за медицинску сестру-техничара на интензивној нези нивоа 2 (4 и
8), медицинску сестру - техничара у онкологији и хемиотерапији (5), медицинску сестру-техничара на осталим
болничким одељењима (6, 7 и 10), медицинску сестру
- техничара у ургентним службама и реанимацији (9)
су: завршена средња медицинска школа – општи смер,
положен стручни испит након завршене средње школе,
лиценца или Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије, радно искуство у
клиничком раду.
Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за
послове из тачке I подтачке 1, 2 и 3 овог Огласа прилажу се
у овереној фотокопији следећа документа: потпуна лична
и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-mail
адресом, изјава кандидата да је здравствено способан за
тражене послове и да се против њега не води кривични
поступак, својеручно потписана, диплома о завршеној
вишој/струковној медицинској школи смер – општи смер
(за подтачке 1, 2 и 3), уверење о положеном стручном
испиту након завршене више/струковне медицинске школе, лиценца или Решење о упису у Комору медицинских
сестара и здравствених техничара Србије, извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме.
Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за
послове из тачке I подтачке 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 овог
Огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа: потпуна лична и радна биографија са адресом,
контакт телефоном, е-mail адресом, изјава кандидата
да је здравствено способан за тражене послове и да
се против њега не води кривични поступак, својеручно
потписана, диплома о завршеној средњој медицинској
школи – општи смер (за подтачке 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10),
уверење о положеном стручном испиту након завршене средње медицинске школе, сведочанства за сваки
разред средње школе, лиценца или Решење о упису у
Комору медицинских сестара-техничара Србије, извод
из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио
презиме, доказ о радном искуству након положеног
стручног испита (потврда послодаваца или фотокопија
радне књижице), (за подтачке 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10).
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе: Лекарско уверење, као доказ о
здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос, уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење издаје Суд), оверене фотокопије
дипломе, уверења о положеном стручном испиту, оверена фотокопија уверења о држављанству, лиценца или
Решење о упису у Комору медицинских сестара-техничара Србије фотокопију личне карте нечиповане, односно
чиповану доставити на очитавање, фотокопију одјаве са
претходног осигурања (М образац).
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Медицина / Пољопривреда и ветерина / Индустрија и грађевинарство
Kомисија 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 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 КБЦ Земун.
Кандидати за горе наведена радна места дужни су да
своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној
коверти са назнаком: ,,За јавни оглас за пријем у радни
однос на неодређено време“ са навођењем радног места за које конкуришу лично или путем поште на адресу: Клиничко болнички центар Земун, Вукова 9, 11080
Београд.
Оглас објавити код Нацоналне службе за запошљавање
Београд и на web страници Министарства здравља РС
(www.zdravlje.gov.rs). Рок за подношење пријава на конкурс је осам (8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити разматране.
Кандидати који не буду изабрани документацију могу
преузети на писарници КБЦ Земун.

времене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити разматране.
Кандидати који не буду изабрани документацију могу
преузети на писарници КБЦ Земун.

Пољопривреда и ветерина
ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА
„ULTIMATE VET“
Зрењанин, Цара Душана 14а
тел. 064/2022-811
e-mail: ultimatevet@mts.rs
ultimavet@mts.rs

Ветеринар
УСЛОВИ: доктор ветеринарске медицине, VII/1 степен
стручне спреме; без обзира на радно искуство, возачка
дозвола Б категорије. Рад у сменама, обезбеђен смештај.
Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати
се могу јавити послодавцу путем имејла или телефоном,
лице за контакт: Милан Крстић.

„ВЛАШКАЛИЋ“ ДОО СИВАЦ

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗЕМУН

25223 Сивац, ЈНА 63
тел. 025/712-123
e-mail: tatjanavlaskalic@gmail.com

11080 Београд. Земун, Вукова 9

Помоћни радник у сточарству

1. Помоћни радник у Служби за
техничке и друге сличне послове
са пробним радом од 3 месеца

УСЛОВИ за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 1 овог Огласа за помоћног радника су:
завршена основна школа.
Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за
послове из тачке I подтачку 1 овог Огласа прилажу се
у овереној фотокопији следећа документа: Потпуна
лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом, изјава кандидата да је здравствено
способан за тражене послове и да се против њега не
води кривични поступак, својеручно потписана, диплома о завршеној основној школи, извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме, доказ о
радном искуству (потврда послодаваца или фотокопија
радне књижице).
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе : лекарско уверење, као доказ о
здравственој способности за послове за које се заснива
радни однос, уверење да се против њих не води кривични поступак (уверење издаје Суд), оверена фотокопија дипломе о завршеној основној школи, оверена
фотокопија уверења о држављанству, фотокопију личне карте нечиповане, односно чиповану доставити на
очитавање, фотокопију одјаве са претходног осигурања
(М образац).
Kомисија 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 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 КБЦ Земун.
Кандидати за горе наведена радна места дужни су да
своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној
коверти са назнаком: ,,За јавни оглас за пријем у радни
однос на неодређено време“ са навођењем радног места за које конкуришу лично или путем поште на адресу: Клиничко болнички центар Земун, Вукова 9, 11080
Београд.
Оглас објавити код Нацоналне службе за запошљавање
Београд и на web страници Министарства здравља РС
(www.zdravlje.gov.rs). Рок за подношење пријава на конкурс је осам (8) дана од дана објаве огласа. НеблагоБесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: манипулант у сточарству; пробни рад 3 месеца; место рада Сомбор. Рок за пријаву је до попуне.

Ветеринарски техничар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручпне спреме - здравствена нега
и надзор животиња; пробни рад 1 месец; место рада
Сомбор. Рок за пријаву је до попуне.

Дипломирани ветеринар - стручни
сарадник
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, ветеринар, доктор ветеринарске медицине; радно искуство 12 месеци; лиценца за ветеринара; место рада Сомбор. Рок за
пријаву је до попуне.

Индустрија и грађевинарство

вање рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије;
средњи ниво познавања енглеског језика. Рад у сменама, рад на висинама, радно место са повећаним ризиком. Обезбеђен превоз, смештај и исхрана. Психолошко
тестирање кандидата - само за лица на евиденцији НСЗ.
Контакт са послодавцем путем телефона: 036/399-199,
399-299 и достављање радних биографија на имејл
адресу: pravnasluzba@amiga.rs. Оглас важи 15 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

„АМИГА“ ДОО
36000 Краљево, Тике Коларевића 66
e-mail: pravnasluzba@amiga.rs

Дипломирани грађевински инжењер
(високоградња) - одговорни извођач
радова са лиценцом
УСЛОВИ: завршен грађевински факултет, VII или VII/1
степен стручне спреме; радно искуство од 3 године;
лиценца одговорног извођача радова 410 или 411; обавезна референтна листа изведених објеката; познавање рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије;
средњи ниво познавања енглеског језика. Рад у сменама, рад на висинама, радно место са повећаним ризиком. Обезбеђен превоз, смештај и исхрана. Психолошко тестирање кандидата - само лица која се налазе на
евиденцији НСЗ. Контакт са послодавцем путем телефона: 036/399-199 и 399-299 и достављање радних биографија на имејл-адресу: pravnasluzba@amiga.rs. Оглас
важи 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

„КОШУТИЦА“ ДОО
11271 Сурчин, Светог Саве 76
тел. 011/313-9707
e-mail: kosutica@kosutica.rs

Физички радник
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме било ког занимања,
возачка дозвола Б и Ц категорије, радно искуство 12
месеци, пробни рад месец дана.

Грађевински инжењер
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег
занимања, MS Office и Autocad, возачка дозвола Б категорије, почетни ниво знања енглеског језика, радно
искуство 2 године, пробни рад 1 месец.

„ЕЛЕКТРОМАЊАЧА“ ДOO

ОСТАЛО: Рок за пријаву на конкурс је 30 дана од дана
објављивања огласа.

Електроинсталатер

FERRO-MONTAGE-TECHNIK-SE
DOO KRAGUJEVAC

Београд, Палилула, Поречка 13

на одређено време
20 извршилаца

Електромеханичар
на одређено време
20 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; без обзира на
радно искуство.
ОСТАЛО: обезбеђен превоз и смештај. Трајање конкурса: до 27.10.2017. Потребно је да кандидати пошаљу
своје радне биографије на имејл : elektromanjaca@gmail.
com, да се јаве на телефоне: 063/7517-110, 060/0421613 или дођу на разговор код послодавца (Поречка 13,
Палилула, Београд, од 08 до 15 часова).

„АМИГА“ ДОО
36000 Краљево, Тике Коларевића 66
e-mail: pravnasluzba@amiga.rs

Дипломирани грађевински инжењер
(високоградња) - приправник
УСЛОВИ: завршен грађевински факултет, VII или VII/1
степен стручне спреме; после 3 године радног искуства потребно је добијање лиценце 410 или 411; позна-

e-mail: jobs.si@christof.com

Електротехничар

на одређено време 6 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању; радно искуство минимум 2 године.

Електромонтер

на одређено време 6 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању; радно искуство минимум 2 године.
ОСТАЛО: Лица заснивају радни однос у земљи, а упућују
се на рад у земље ЕУ (Немачка - Egelsbach, Khel M Rhein;
Шведска - Грумс). Обезбеђен смештај и путни трошкови.
Послодавац сноси трошкове добијања визе, боравишне
дозволе и обавезног социјалног осигурања. Заинтересовани кандидати могу послати радну биографију и диплому којом потврђују да имају завршену средњу школу
електросмера, на e-mail: jobs.si@christof.com, најкасније
до 17.09.2018.
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FERRO-MONTAGE-TECHNIK-SE
DOO KRAGUJEVAC
e-mail: jobs.si@christof.com

Заваривач CO2-електро

на одређено време 6 месеци
10 извршилаца

Заваривач комбинаторац ТИГ/електро
(141/111)
на одређено време 6 месеци
10 извршилаца

Заваривач ТИГ (141)

на одређено време 6 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању; радно искуство минимум 2 године, потребан атест
(валидан или истекао) којим потврђују да су радили као
заваривачи. Лица заснивају радни однос у земљи, а
упућују се на рад у земље ЕУ (Немачка - Egelsbach, Khel
M Rhein; Шведска - Грумс). Обезбеђен смештај и путни
трошкови. Послодавац сноси трошкове добијања визе,
боравишне дозволе и обавезног социјалног осигурања у
иностранству. Заинтересовани кандидати могу послати
радну биографију и атест (валидан или истекао) којим
потврђују да су радили као заваривачи, на e-mail: jobs.
si@christof.com, најкасније до 17.09.2018.

АРХИТЕКТОНСКИ ИНЖЕЊЕРСКИ
СТУДИО „АРИС“ ДОО
34000 Крагујевац
e-mail: finansije@aris.co.rs

Електроинжењер
УСЛОВИ: мастер или дипломирани електроинжењер;
познавање програма AutoCad, возачка дозвола Б категорије; пожељно знање енглеског језика. Заинтересовани
кандидати радну биографију могу доставити на e-mail:
finansije@aris.co.rs, најкасније до 31.08.2018.

„ЕНЕРГОМАГ“ ДОО
24000 Суботица, Драгојле Јарњевић 50а
e-mail: energomag@mts.rs
тел. 024/551-656, 066/8677-991

Електроинжењер
УСЛОВИ: VI-VII степен стручне спреме техничког смера
(аутоматика, енергетика), без обзира на радно искуство;
возачка дозвола Б категорије; познавање рада на рачунару на средњем нивоу. Рад у канцеларији.

Електроенергетичар - аутоматичар
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме техничког смера
(аутоматика, енергетика), без обзира на радно искуство;
возачка дозвола Б категорије. Слање биографија на мејл
или поштом или доставити лично на адресу послодавца.
Ближе информације на контакт телефон. Оглас остаје
отворен до 09.09.2018. године.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним пословима; II - III степен стручне спреме.

„ПРЕМИЈУС“ ДОО БЕОГРАД

Београд, Земун, Станка Тишме 31ђ
тел. 011/4032-697, 064/9453-905
е-mail: premijusdoo@gmail.com

Зидар

Дипл. грађевински инжењер

место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор,
Оџаци, Суботица (градилишта)
2 извршиоца

Опис посла: вођење градилишта и грађевинских књига.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. инжењер
грађевине; потребно искуство у вођењу градилишта
и грађевинских књига; познавање рада на рачунару Excel, Word; возачка дозвола Б категорије; поседовање
једне од лиценци 410, 411, 413, 414.

Молер

место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор,
Оџаци, Суботица (градилишта), на одређено
време 3 месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: образовање: небитно; потребно радно искуство у глетовању, кречењу и осталим молерско-фарбарским радовима.

Малтерџија

место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор,
Оџаци, Суботица (градилишта), на одређено
време 3 месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: образовање: небитно; потребно радно искуство у уградњи машинског малтера.

Помоћни радник на градилишту

место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор,
Оџаци, Суботица (градилишта), на одређено
време 3 месеца
10 извршилаца

Опис посла: послови помоћног радника на градилишту.
УСЛОВИ: образовање: небитно; радно искуство: небитно.

Зидар - тесар

место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор,
Оџаци, Суботица (градилишта), на одређено
време 3 месеца
10 извршилаца

Опис посла: зидарско-тесарски послови.
УСЛОВИ: образовање: небитно; потребно радно искуство у зидарско-тесарским пословима.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај, теренски рад. Трајање
конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да
доставе путем имејла или да се јаве на телефон послодавца, лице за контакт: Предраг Милошевић.

„MODULOR“ DOO
Београд - Земун, Николаја Салтикова 61
тел. 060/666-8219

Тесар

за рад у Суботици, на одређено време од 12
месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним пословима; II - III степен стручне спреме.

Помоћни грађевински радник

за рад у Суботици, на одређено време од 12
месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; неквалификован радник.

Зидар

за рад у Београду, на одређено време од 12
месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним пословима; II - III степен стручне спреме.

Зидар

за рад у Београду, на одређено време од 12
месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним пословима; II - III степен стручне спреме.

Помоћни грађевински радник

за рад у Београду, на одређено време од 12
месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; неквалификован радник.

Moлер

за рад у Београду на одређено време од 12
месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним пословима; II - III степен стручне спреме.
ОСТАЛО: обезбеђена исхрана и смештај. Радна места са
повећаним ризиком. Рок трајања конкурса: до попуне.
Кандидати могу да се јаве на горенаведени телефон особи за контакт - Марија Алексић.

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА
АД БЕОГРАД
Београд, Булевар Михаила Пупина 12
тел. 011/310-15-88
е-mail: m.nikolic@energovg.rs

Армирач

за рад у Сремској Митровици, на одређено
време од 12 месеци
10 извршилаца

на одређено време 3 месеца, постоји
могућност запослења на неодређено време
30 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним пословима; II - III степен стручне спреме.

УСЛОВИ: од II до V степена стручне спреме - ПК/КВ/ВК;
радно искуство: пожељно (није обавезно).

Зидар

за рад у Сремској Митровици, на одређено
време од 12 месеци
10 извршилаца

на одређено време 3 месеца, постоји
могућност запослења на неодређено време
20 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним пословима; II - III степен стручне спреме.

УСЛОВИ: од II до V степена стручне спреме - ПК/КВ/ВК;
радно искуство: пожељно (није обавезно).

Армирач

за рад у Сремској Митровици, на одређено
време од 12 месеци
10 извршилаца
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УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним пословима; II - III степен стручне спреме.

Тесар

Опис посла: уградња машинског малтера.

Тесар
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за рад у Суботици, на одређено време од 12
месеци
10 извршилаца

Тесар

на одређено време 3 месеца, постоји
могућност запослења на неодређено време
40 извршилаца
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УСЛОВИ: од II до V степена стручне спреме - ПК/КВ/ВК;
радно искуство: пожељно (није обавезно).

Краниста торањског крана

на одређено време 3 месеца, постоји
могућност запослења на неодређено време
6 извршилаца

УСЛОВИ: краниста торањског крана, КВ/ВК; радно искуство: пожељно (није обавезно).

Бравар-монтер

место рада: Београд, на одређено време 3
месеца (постоји могућност запослења на
неодређено време)
3 извршиоца

УСЛОВИ: бравар-монтер КВ/ВК, радно искуство није
обавезно.

Возач

место рада: Београд, на одређено време - 3
месеца (постоји могућност запослења на
неодређено време)
4 извршиоца

Опис посла: послови возача теретних возила (сандучари, аутомиксери, шлепери).
УСЛОВИ: возач теретних возила, радно искуство пожељно али није обавезно; обавезна возачка дозвола Ц и Е
категорије; возачка дозвола Д категорије је пожељна није услов.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај - за запослене са пребивалиштем ван територије Београда се обезбеђује
смештај у смештајном комплексу у Батајници, у трокреветним собама са купатилом (трошкове сносе запослени и послодавац по 1/2, односно запослени би плаћао
око 5.000 РСД месечно); обезбеђена исхрана и превоз;
рад у сменама; дужина радног времена 8 сати дневно
(прековремени рад је у складу са законским одредбама).
Запосленима се редовно исплаћују зараде, сви порези
и доприноси. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати
могу своје пријаве да доставе путем поште, мејлом или
да се јаве на телефон послодавца. Лице за контакт: Милка Николић.

„TREND-TEX“
ДОО ПРИЈЕПОЉЕ

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.

ЧИП ДОО
Прокупље, Драгољуба Ракића бб
тел. 063/680-860
e-mail: posao@cipprokuplje.rs

Maшински инжењер

за рад у Београду, на одређено време
2 извршиоца

Maшински инжењер - конструктор
за рад у Београду, на одређено време

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме; радно искуство: небитно. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу контактирати послодавца путем телефона или
доставити радне биографије на имејл адресу послодавца, лице за контакт: Александар Милановић.

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

на одређено време, место рада: Љиг
3 извршиоца

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII/1 степен, машински
факултет; радно искуство минимум 2 године; немачки
језик - виши ниво.

Машински техничар - техничка
припрема
пробни рад 1 месец

Опис посла: израда радних налога и технологије машинске обраде; прављење програма за машину за ласерско
сечење; праћење производње; праћење пројеката.

Пројект менаџер

Бесплатна публикација о запошљавању

АД ЛИВНИЦА „ЉИГ“

Опис посла: израда 3Д модела, радионичких цртежа,
склопних цртежа, документације; вођење пројеката;
израда калкулација и понуда.

Конструктор

Заваривач

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.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до
попуне. Пријаве слати имејлом или се јавити на телефон
послодавца 022/215-0358 (звати од 8 до 16 часова), лице
за контакт: Небојша Нешковић.

пробни рад 1 месец

Инђија, Југоисточна радна зона бб
тел. 022/215-0358
е-mail: nebojsa.neskovic@rs.stirg.com

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машински техничар
(за компјутерско конструисање); радно искуство: минимум 2 године; познавање енглеског језика (писање,
читање, комуникација); пожељно знање немачког језика.

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: средњи степен стручне спреме, машинске
струке; радно искуство: минимум 2 године - на апкант
преси или некој сличној машини за савијање; познавање
техничких цртежа и њихово читање.

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.

„STIRG METALL“ ДОО ИНЂИЈА

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

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

Опис посла: програмирање машине и савијање лимова
на преси Trumpf.

пробни рад 1 месец
5 извршиоца

Опис посла: TIG и MIG/MAG заваривање, алуминијума,
прохрома, челика; сечење, бушење, брушење лимова,
цеви, плоча, профила; монтажа конструкција; чишћење
и одржавање задуженог алата и опреме; попуњавање
контролних листова делова и производа и активно
учествовање у процесу контроле.
УСЛОВИ: средња стручна спрема, машинске струке;
радно искуство минимум 2 године; познавање рада
на ручним алатима (апарат за заваривање, брусилица); пожељно познавање техничких цртежа и њихово
читање.

Оператер и програмер на CNC
глодалици (стругу)

Резач

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.

пробни рад 1 месец
2 извршио

Опис посла: израда делова по цртежу, самостално или
уз асистенцију, оператер; програмирање делова на CNC
глодалици (предност); контрола обрађених комада,
попуњавање пратеће техничке документације.
УСЛОВИ: III, IV степен машинске струке (машински
техничар, металостругар, металоглодач, металобрусач,
алатничар); радно искуство минимум 1 годинa; руковање са мерним инструментима, познавање алата и
режима.

Оператер на апкант преси - Trumpf 170t

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

пробни рад 1 месец
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Индустрија и грађевинарство

„АНТИКОР“ ДОО

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

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

Металофарбар

на одређено време
5 извршилаца

Помоћни грађевински радници

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.

ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЋУПРИЈА“ АД
35230 Ћуприја, Цара Лазара 109
тел .035/8871-508

Руководилац градилишта
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер грађевине са лиценцама (410, 413 и 414), 3 године радног искуства.

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.

Руководилац градилишта

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

на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: грађевински радник (зидар или помоћни радник), са или без искуства.

5 извршилаца

Руководилац градилишта II врсте
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: грађевински техничар или грађевински
инжењер (виша), са или без радног искуства.

Радник грађевинске оперативе

Возач теретног моторног возила

Руковалац грађевинских машина
на одређено време
10 извршилаца

Тесар

УСЛОВИ: руковалац грађевинских машина, 1 година
радног искуства.

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

ОСТАЛО: Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања. Молбе са потребном документацијом достављати
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће узети у разматрање.

Керамичар

5 извршилаца

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

Опис посла: зидарски послови на градилишту.

Електрозаваривач

УСЛОВИ: средња школа III, IV и V степен и зидар III
степен, зидар – специјалиста V степен. Радно искуство: битно, приоритет имају кандидати са искуством
на наведеним пословима зидар, од минимум 36 месеци. Место рада: Београд, са могућношћу привременог
рада у Норвешкој. Услови рада: рад теренски, ван просторија послодаваца, са повећаним ризиком, почев од
07ч, са једним топлим оброком дневно, са обезбеђеним
смештајем и превозом, пробни рад 1 месец. Контакти са
послодавцем: јављање кандидата контакт лицу Симона
Јанелис, на телефон: 011 2440-524 као и мејлом, достављање радних биографија на увид на маил адресу:
zidarbg@bvcom.net. Трајање конкурса: 17.09.2018. – до
попуне радног места.

10 извршилаца

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

Зидар

10 извршилаца

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

Лимар

5 извршилаца

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

Армирач

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство
2 године.
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УСЛОВИ: средња школа III, IV и V степен и тесар III
степен, тесар – специјалиста V степен. Радно искуство: битно, приоритет имају кандидати са искуством
на наведеним пословима тесар, од минимум 36 месеци. Место рада: Београд, са могућношћу привременог
рада у Норвешкој. Услови рада: рад теренски, ван просторија послодаваца, са повећаним ризиком, почев од
07ч, са једним топлим оброком дневно, са обезбеђеним
смештајем и превозом, пробни рад 1 месец. Контакти са
послодавцем: јављање кандидата контакт лицу Симона
Јанелис, на телефон: 011 2440-524 као и мејлом, достављање радних биографија на увид на мејл адресу:
zidarbg@bvcom.net. Трајање конкурса: 17.09.2018. – до
попуне радног места.

Зидар

10 извршилаца

5 извршилаца

Тесар

Опис посла: послови тесара на градилишту- израђивање, монтрање и демонтирање оплате.

УСЛОВИ: возач теретног моторног возила Б, Ц и Е категорије, 1 година радног искуства.

10 извршилаца

Армирач

на одређено време
10 извршилаца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер грађевине, са или без
искуства.

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

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

Београд, Јужни булевар 1
тел. 011/2440-524
e-mail: zidarbg@bvcom.net

Опис посла: израда, савијање, везивање и монтажа
арматура и остали армирачки послови на градилишту.
УСЛОВИ: средња школа III, IV и V степен и армирач III
степен, армирач – специјалиста V степен. Радно искуство: битно, приоритет имају кандидати са искуством на
наведеним пословима армирача, од минимум 36 месеци. Место рада: Београд, са могућношћу привременог
рада у Норвешкој. Услови рада: рад теренски, ван просторија послодаваца, са повећаним ризиком, почев од
07ч, са једним топлим оброком дневно, са оезбеђеним
смештајем и превозом, пробни рад 1 месец. Контакти са
послодавцем: јављање кандидата контакт лицу Симона
Јанелис, на телефон: 011 2440-524 као и мејлом, достављање радних биографија на увид на мејл адресу:
zidarbg@bvcom.net. Трајање конкурса: 17.09.2018. – до
попуне радног места

на одређено време
8 извршилаца

5 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани
машински инжењер, знање рада на рачунару, Ms Office,
Word, Excel, поседовање возачке дозволе Б категорије,
пожељно је знање енглеског језика. Пријаве слати на
e-mail: s.pavicevic@fluks.co.rs. Рок за пријављивање на
конкурс је 30 дана.

5 извршилаца

5 извршилаца

Грађевински техничар

Машински дефектант

на одређено време до 3 месеца

„ЗИДАР“ ДОО НЕГОТИН
ПРЕДСТАВНИШТВО БЕОГРАД

на одређено време
5 извршилаца

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКА УСТАНОВА
„БЕОГРАД“

„ФЛУКС“ ДОО

31000 Ужице, Сарића Осоје бб
тел. 031/533-761

Посао се не чека, посао се тражи

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

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

Индустрија и грађевинарство / Саобраћај и везе / Наука и образовање

МБА „РАТКО МИТРОВИЋ
НИСКОГРАДЊА“ ДОО
Нови Београд, Савски насип 1-3
Лице за контакт: Павле Кривокапић
тел. 064/8588-421
е-mail: pavle.krivokapic@ratkomitrovic.rs

Производни радник

на одређено време 6 месеци
25 извршилаца

Опис посла: физички рад на градилишту.
УСЛОВИ: Место рада: Београд, Нови Сад, Пожега,
Инђија (градилишта). Обезбеђен смештај, исхрана и
превоз. Дужина радног времена 8 сати дневно, теренски
рад. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу своје пријаве да доставе путем мејла или да
се јаве на контакт телефон послодавца.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Топлички хероји 51
тел. 027/8362-834
www.zitoradja.org

Инжењер, организатор инвестиционог,
техничког одржавања, одржавања
уређаја и опреме
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме машинског смера.
Пријава са биографијом (необавезно: наводима о досадашњем радном искуству уколико га кандидат има),
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна
спрема, уверење о држављанству, извод рођених, уверење полицијске управе да није правоснажно осуђиван
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци (не
старије од 6 месеци), уверење суда да се против кандидата не води истражни и кривични поступак. Сву документацију доставити у оригиналу или овереној фотокопији. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

Саобраћај и везе
FOCUS LINE DOO
11273 Земун, Батајница
Максима Бранковића 2а
e-mail: focusline.zoran@gmail.com

Инструктор вожње Б категорије
УСЛОВИ: V степен стручне спреме, инструктор вожње
Б категорије, лиценца за инструктора Б категорије, рад
на рачунару, возачка дозвола Б категорије. Заинтересовани кандидати своје пријаве могу послати на e-mail:
focusline.zoran@gmail.com или се пријавити путем телефона: 063/890-2379, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

„РЕБУС ПЛУС“ ДОО
Београд - Вождовац, Друге српске армије 3
тел. 060/7679-022
e-mail: boban.saponjic@rebusplus.co.rs

Возач теретног возила са приколицом

место рада: Београд, Ваљево, Сремска
Митровица, Рума, Инђија, Стара Пазова, на
одређено време
30 извршилаца

УСЛОВИ: возач, III степен стручне спреме, радно искуство 12 месеци; возачка дозвола Е категорије. Рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај,
обезбеђена исхрана, дужина радног времена 45 сати
недељно. Трајање конкурса: до попуне. Разговор са
послодавцем организован сваког радног дана од 08 до
15 часова, на адреси: 29. новембар 1, Београд - Звездара. Кандидати могу своје радне биографије да доставе путем поште, мејлом или да се јаве на наведени број
телефона, лице за контакт: Бобан Шапоњић.
Бесплатна публикација о запошљавању

„ИТТ ТЕХНИКА“ ДОО

Ниш - Палилула, Мостарска 4
тел. 060/7427-354, 060/4427-378
e-mail: info@itttehnika.com

Возач теретног возила у међународном
транспорту
5 извршилаца

Опис посла: превоз робе на дестинацијама у Европи
(Шпанија, Португалија).
УСЛОВИ: без обзира на образовање, пожељно искуство
у траженом занимању, возачка дозвола Ц и Е категорије. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати пријаве могу да доставе путем имејла или да се
јаве на телефоне: 060/7427-354, 060/4427-378, лица за
контакт: Ненад Савић, Небојша Савић.

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

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.

Наука и образовање
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.

Национална служба
за запошљавање

Б Е О Г РА Д
ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“
Београд - Звездара, Војводе Бране 18а
тел. 011/3087-264

Педагог

на одређено време преко 60 дана, са 50%
радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 8
Закона о основама система образовања и васпитања,
Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи; психичка, физичка и здравствена способност; да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, нити се против њега води кривични
поступак; да има држављанство Републике Србије; да
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Формулар за пријаву на конкурс треба преузети са сајта
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“
11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Васпитач

на одређено време до повратка одсутног
радника преко 60 дана
4 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије), на основним
студијама у трајању од најмање 4 године по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005.
године, на студијама првог степена (основне струковне
студије, основне академске студије или специјалистичке
струковне студије), на студијама у трајању од 3 године
или више образовање.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време до повратка одсутног
радника преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
струковне студије или специјалистичке струковне студије) на којима је оспособљено за рад са децом јасленог
узраста или средње образовање.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технилошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc), а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи искључиво путем поште на наведену адресу са
назнаком радног места за које се кандидат пријављује.
Језик на којем се остварује васпитно-образовни рад:
српски. Поред општих услова за заснивање радног
односа предвиђених чл. 24. Закона о раду, кандидати
треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 ст. 1
т.1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријавни формулар доставити доказ о
стручној спреми, уверење о држављанству, доказ о неосуђиваности 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 родосквнуће, 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 кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Доказ о неосуђиваности не може бити
старији од 6 месеци. Фотокопије морају бити оверене.
Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан
је да достави лекарско уверење и санитарну књижицу.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ
ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Корнегијева 4
тел. 011/3370-460

Ванредни професор за потребе
наставе на Катедри за конструкционе
материјале, за ужу научну област
Инжењерство материјала
УСЛОВИ: доктор техничких наука из области Хемија и
хемијска технологија.

Доцент за потребе наставе на Катедри
за металуршко инжењерство, за ужу
научну област Металургија
УСЛОВИ: доктор техничких наука из области Металургија.
ОСТАЛО: Остали услови конкурса утврђени су Законом
о високом образовању, Статутом Технолошко-металуршког факултета, Критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, Правилником
о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, Правилником о начину и
поступању стицања звања и заснивања радног односа
наставника, сарадника и истраживача Технолошко-металуршког факултета, у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс
се подносе у писаној и електронској форми, на адресу:
Технолошко-металуршки факултет, Служба за опште
послове - пријава на конкурс, 11000 Београд, Карнегијева 4; мејл-адреса: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs. Уз пријаву
доставити и доказе о испуњености услова: опширна
биографија са освртом на стручни рад, диплома о одговарајућој стручној спреми, списак научних радова са
радовима. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Одлука о избору донеће
се у року од 6 месеци од дана истека за подношење
пријава на конкурс.

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МЕРИ ПОПИНС“
Београд - Звездара, Хазарска 32
тел. 064/2279-620

Васпитач
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у VI или VII степену
стручне спреме, без обзира на радно искуство и лиценцу, основно познавање рада на рачунару и познавање
енглеског језика.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у IV степену стручне
спреме, без обзира на радно искуство и лиценцу, основно познавање рада на рачунару и познавање енглеског
језика.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати се могу пријавити путем телефона или доставити радну биографију на
мејл адресу: marypoppinsvrtic@gmail.com, контакт особа:
Ирена Петровић.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ,,БЕОГРАД”
11000 Београд, Делиградска 31
тел. 011/2684-544
e-mail: mskola@eunet.rs

Директор

на период 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 („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017):1) да има одговарајуће високо образовање за
наставника за стручну школу - медицинску школу, подручје рада Здравство и социјална заштита или стручног
сарадника за рад у школи, и то: на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне
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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; лице 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;
2) да има дозволу за рад за наставника или стручног
сарадника; 3) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4) 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; 5) да има држављанство Републике Србије; 6) да
зна српски језик; 7) да има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; 8) да има обуку и
положен испит за директора установе. Уз пријаву на
конкурс кандидати подносе следећу документацију: 1)
оверен препис дипломе о испуњавању услова конкурса
(не старији од 6 месеци); 2) оверен препис или оверену
фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу за
наставника, васпитача, односно стручног сарадника (не
старији од 6 месеци); 3) потврду о радном искуству од
најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (оригинал); 4) уверење о држављанству Републике Србије (оригинал, не старији од 6 месеци); 5) извод из
матичне књиге рођених (оригинал, на трајном обрасцу);
6) лекарско уверење којим доказује да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (оригинал, не старији од 6 месеци); 7) уверење да се против кандидата не води истрага и да није
подигнута оптужница за кривична дела из надлежности
основног и вишег суда (оригинал, не старији од 6 месеци); 8) доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом
за кривично дело или привредни преступ (оригинал
потврда), који издаје привредни суд; 9) доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања
(оригинал, не старији од 6 месеци) који издаје Министарство унутрашњих послова РС; 10) доказ о знању српског
језика, осим кандидата који су на српском језику стекли
одговарајуће образовање; 11) доказ о резулату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), уколико постоји; 12) резултат стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања за кандидате који су претходно обављали
дужност директора установе; 13) уверење о положеном
испиту за директора, ако га је положио (овера не старија
од 6 месеци); 14) доказ о савладаној обуци за директора установе - уколико га поседује; 15) кандидат може
поднети и остала документа која могу послужити приликом доношења одлуке о избору (биографске податке,
односно радну биографију, оквирни план рада за време мандата, докази о поседовању организационих способности и др.). Директор се бира на период од четири
године. Рок за достављање пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса у листу „Послови”. Пријавни формулар попунити на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc), одштампати и заједно са осталом потребном документацијом доставити на адресу:
Медицинска школа „Београд“, Делиградска 31, Београд,
са назнаком: „Конкурс за директора Медицинске школе
Београд“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Благовременом пријавом сматра
се она која је поднета у року утврђеном конкурсу. Рок
почиње да тече првог наредног дана од дана објављивања конкурса, а завршава се 15. дана до 22.00 часова.
Ако је пријава предата поштом, као дан пријема сматра
се дан када је предата поштанском оператору. Уколико
последњи дан рока пада на дан у коме школа не ради,
рок за пријем пријава истиче када протекне први наредни дан. Потпуном пријавом сматра се она која у прилогу
садржи сва документа тражена конкурсом, оверена на
прописан начин којима кандидат доказује да је испунио
све услове назначене у конкурсу. Министар у року од
30 дана од дана пријема документације из чл. 52 Ста-

тута, врши избор директора школе и доноси решење
о његовом именовању, о чему школа писменим путем
обавештава лица која су се пријавила на конкурс. Пријава на конкурс за избор директора, заједно са потребном
документацијом, доставља се на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и путем телефона: 011/2684-544.

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“
11080 Земун, Првомајска 79
тел/факс: 011/2196-149

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2019.

УСЛОВИ: IV степен, у складу са чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/17); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 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; да
има држављанство РС: да зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба да доставе оверене фотокопије докумената у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“,
на горенаведену адресу. Контакт особа: Душица Ружић,
секретар, тел. 011/2196-149.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“

11000 Београд, Милана Ракића 41
тел. 011/3086-971

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка стално
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Уз пријаву кандидати достављају: диплому
мастер учитеља, уверење о држављанству, пријавни
формулар. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве достављати на горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/2603-042

Спремачица

на одређено време до повратка радника
одсутног преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.doc), а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи искључиво путем
поште, на наведену адресу, са назнаком радног места за
које се кандидат пријављује. Језик на којем се остварује
васпитно-образовни рад: српски. Поред општих услова
за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона
о раду кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 ст. 1 т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система
образовања и васпитања. Уз пријавни формулар доставити доказ о стручној спреми, уверење о држављанству,
доказ да лице није осуђивано 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
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. Доказ о неосуђиваности не може бити
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Наука и образовање
старији од 6 месеци. Фотокопије морају бити оверене.
Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан
је да достави лекарско уверење и санитарну књижицу.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
11400 Младеновац, Космајска 47
тел. 011/8231-361

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) да има одговарајуће образовање: 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 или области педагошких наука; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; лице које је стекло образовање
на студијама другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета као лице које је стекло образовање на студијама
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 мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (уверење не старије од шест
месеци); 3) доказ 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 (не старије од шест месеци); 4)
доказ да против кандидата није покренута оптужница
за кривично дело из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018) - потврда/уверење
из надлежног суда (оригинал или оверена фотокопија,
не старија од шест месеци); 5) да има држављанство
Републике Србије; 6) да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад (достављају само
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на
српском језику, у том случају кандидат доставља писани
доказ да је положио српски језик по програму високошколске установе, оверену фотокопију); 7) да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника;
8) најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 9) положен испит за директора установе
(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 школе, дужан је да га
положи у року од две године од дана ступања на дужност. Директору који не положи испит за директора у
року од две године од дана ступања на дужност, престаје дужност директора. Директор се бира на период од
четири године. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати који се пријаве на радно место директора школе
попуњавају 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 треба приложити: оверен препис/фотокопију о држављанству, оверен препис/
фотокопију извода из матичне књиге рођених; оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверен препис/фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о
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наводима под тачком 3) и 4); потврду о радном искуству;
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно);
доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно); кандидат који је претходно обављао
дужност директора школе дужан је да достави доказ о
резултату стручно-педагошког надзора установе или
оцену спољашњег вредновања. Пријава на конкурс за
избор директора, заједно са потребном документацијом,
доставља се школи лично или поштом на адресу: Основна школа „Свети Сава“, Космајска 47, 11400 Младеновац. Са назнаком „Конкурс за директора“. Школа нема
обавезу да пријављеним кандидатима враћа документацију. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и путем телефона: 011/8231-361

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАЧАК ГАРФИЛД“
Београд - Звездара, Шејкина 44б
тел. 011/7420-717

Васпитач

2 извршиоца

УСЛОВИ: VI или VII/1 степен стручне спреме у занимању
васпитач, струковни васпитач, специјалиста струковни
васпитач или дипломирани васпитач.

Медицинска сестра - васпитач

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Булевар краља Александра 67

Сарадник у настави за ужу научну
област Кривично право, предмет
Међународно кривично право
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких академских студија, који је студије првог степена
студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам).
Ближи услови утврђени су чланом 83. став 1. Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/17)
и чланом 117. Статута Правног факултета Универзитета у Београду. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству) подносе се Правном факултету Универзитета у Београду, Булевар краља
Александра 67, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.

ПРВА ОБРЕНОВАЧКА ОСНОВНА
ШКОЛА
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 169
тел. 011/8720-049

Директор

2 извршиоца

на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер
васпитач.

УСЛОВИ: Уз пријаву (пријавни формулар попунити
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког razvoja http://www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc, одштампати и заједно са осталом
потребном документацијом доставити на адресу школе,
са назнаком “За конкурс”) учесник конкурса подноси:
директор установе може да буде лице које испуњава
услове прописане чланом 139. и 140. став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр. 88/2017. и 27/2018. године) односно
лице треба да приложи: - оверену копију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: а) студије другог степена из научне, односно стручне за одговарајући предмет, односно групе предмета;
б) 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. Лице из става 1) тачка (б) мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет односно групу
предмета. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана
140. став 1. и 2. овог закона, дужност директора основне
школе може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из члана 140. став 3. Закона 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 у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања - доказ о положеном испиту
за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија дозволе
за рад- лиценца, наставника, стручног сарадника), доказ
о резултату стручно-педагошког надзора Школе и оцену
спољашњег вредновања, уколико је претходно обављао
функцију директора школе (оригинал или оверену фотокопију), доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду, уколико га кандидат поседује (оригинал или
оверена фотокопија извештаја просветног саветника),
положен испит за директора, уколико поседује (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), доказ о радном стажу ( кандидат мора да има најмање осам година рада у школи
на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања), доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са децом- лекарско
уверење, оригинал или оверену фотокопију из надлежног МУП-а којим кандидат доказује да није осуђиван правоснажном пресудом за кр. дела из чл. 139.ст.1. тачка

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати се могу пријавити
путем телефона или достављањем радне биографије на
мејл адресу: macak_garfild@hotmail.com, контакт особа:
Снежана Радоњић.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„BABY PALACE ANĐELA“

Београд - Звездара, Брегалничка 9
тел. 011/4069-553

Васпитач

3 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у занимању васпитач, струковни васпитач, специјалиста струковни васпитач или дипломирани васпитач; пожељне уметничке
вештине, музичко изражавање и стварање, као и сликање, пожељно познавање рада на рачунару, лиценца
је пожељна, али није обавезна, кандидат може бити и
без радног искуства.

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа смера
васпитач; пожељне уметничке вештине, музичко изражавање и стварање, као и сликање, пожељно познавање рада на рачунару, лиценца је пожељна, али није
обавезна, кандидат може бити и без радног искуства.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати се могу пријавити путем телефона или доставити радну биографију на
мејл-адресу: marija.sakic@bpandjela.co.rs, контакт особа:
Марија Сакић.

СРЕДЊА ШКОЛА „КОСТА ЦУКИЋ“
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 81
тел. 011/2288-918
e-mail: mihbranka@gmail.com

Наставник математике

на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани математичар - мастер. Рад, пуно радно време. Пожељно је
да кандидат има положен стручни испит или лиценцу. Рок за пријаву на конкурс је до 30 дана од дана
објављивања. Пријаве на конкурс слати на мејл адресу: mihbranka@gmail.com или путем телефона на број
011/2288-918.
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Наука и образовање
3. Закона 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 (уверење не сме бити старије од
дана објављивања конкурса), оригинал или оверену
фотокопију уверења основног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак ( уверење не сме бити
старије од дана објављивања конкурса), оригинал или
оверену фотокопију уверења надлежног Привредног
суда да кандидат није осуђиван за привредни преступ
у вршењу раније дужности у складу са Законом, доказ о
знању српског језика се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе. За ближе информације
питати на телефон 011 8720 049, канцеларија секретара
школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ“
11160 Београд, Моме Димића 2
тел. 011/3429-875
факс: 3429-872; 3046-468
e-mail: despotstefan@sezampro.rs

Професор разредне наставе

на одређено време до 31.08.2019. године,
односно до повратка помоћника директора
на своје радно место

УСЛОВИ: Према Правилнику о врсти стручне спреме за
рад наставника и сарадника у основној школи. Рок за
пријаву 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на
адресу: ОШ „Деспот Стеван Лазаревић“, Моме Димића
2, 11160 Београд.

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске године

УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти стручне
спреме за рад наставника и сарадника у основној школи;
додатна знања - обука за педагошког асистента (завршен прописани програм обуке за рад). Рок за пријаве је
8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на адресу:
ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“, Моме Димића 2, 11160
Београд.

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА
ГИМНАЗИЈА КОЛЕЏ БЕОГРАД
11250 Железник, Стјепана Супанца 15а

Наставник руског језика
са 30% радног времена

Наставник француског језика
са 30% радног времена

Наставник енглеског језика
са 40% радног времена

УСЛОВИ: Уз пријаву приложити: биографију; уверење
о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених;
оверену фотокопију дипломе; потврду о знању језика,
ако настава није слушана на српском језику.
ОСТАЛО: одговарајуће високо образовање одређеног
занимања, сходно чл. 140. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр.88/17);
психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; да лице није осуђивано 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 или злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело
примање или давње мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
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заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба
да имају одговарајуће високо образовање одређеног
занимања, према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији.Обавезно знаје енглеског језика
(мининум Б2). Рока за пријављивање је 8 (осам) дана од
дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и достављање документације која није у
складу са наведеним неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати на адресу: Прва спортска кошаркашка гимназија - Колеџ Београд, Стјепана Супанца 15а,
11250 Железник, Београд.

ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
11060 Београд, Данила Илића 1
тел. 011/2764-558

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања за наставника, педагога или психолога, и то за
рад у школи оне врсте и подручја рада којој припада
Школа: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 одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука, при чему 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. Потребно је да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, као и да није правноснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности;
има држављанство Републике Србије; поседује дозволу за рад наставника и/или стручног сарадника;да има
завршену обуку и положен испит за директора установе
(Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до две године од дана
ступања на дужност.); има најмање осам година рада у
установи, на пословима образовања и васпитања, после
стеченог одговарајућег образовања; зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе:доказ
о држављанству Републике Србије и извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци); оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу; доказ о знању српског језика (кандидати који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику не подносе овај доказ); доказ да има
обављену обуку и положен испит за директора (уколико
је кандидат поседује); доказ да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; доказ да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља
у породици, одузимање малолетног лица,запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за
кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело из груп кривичних дела против полне слободе, 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 ); доказ да није правноснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности
(уверење издато по објављивању конкурса); доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (доказ подносе само
кандидати који су претходно обављали дужност директора установе); доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата – извештај просветног саветника (доказ подносе кандидати који поседују извештај);
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (не старије од
6 месеци) – доказ о испуњености овог услова подноси
се пре закључења Уговора;радну биографију са кратким
прегледом кретања у служби.
ОСТАЛО:Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти, на адресу школе, лично, радним данима од 09.00 до 14.00 часова, или
препоручено поштом са назнаком: „За конкурс за избор
директора школе”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Министар бира директора у
року од 30 дана од дана пријема документације коју му
је доставио Школски одбор и доноси решење о његовом
именовању, о чему школа обавештава сва лица која су
се пријавила на конкурс.

ПЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
111000 Београд, Илије Гарашанина 24
тел. 011/323-63-67

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: На основу члана 119 став 1 тачка 6), применом члана 122 до 124 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17
и 27/2018- др. закон- у даљем тексту: Закон) и члана 71
тачка 6) Статута, за директора школе може бити изабрано лице које испуњава следеће услове: да поседује
одговарајуће високо образовање из члана 140 ст. 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања
(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 прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године), за
наставника, педагога или психолога, и то за рад у школи
оне врсте и подручја рада којој припада школа; да поседује дозволу за рад (лиценцу) за наставника, педагога
или психолога; да поседује обуку и положен испит за
директора (изабрани кандидат који нема положен испит
за директора, дужан је да га положи у року од две године од дана ступања на дужност); да поседује 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;да није осуђиван правноснажно за привредни
преступ у вршењу дужности за прекршај или кривично
дело у вршењу дужности из Закона о основама система
образовања и васпитања, као и другог закона (издат по
објављивању конкурса); да се против кандидата не води
кривични поступак (издат по објављивању конкурса);
да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања.
Конкурс спроводи Комисија за избор директора, коју
именује Школски одбор. О резултатима конкурса кандидат ће бити обавештен након пријема решења о именовању директора школе од стране министра просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријаву на конкурс
кандидати треба да приложе у два примерка следеће
доказе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању;оверен препис/фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту
за рад наставника, односно стручног сарадника;доказ да
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поседује обуку и положен испит за директора (изабрани
кандидат који нема положен испит за директора, дужан
је да га положи у року од две године од дана ступања
на дужност);доказ о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; доказ
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело утврђено Законом о основама система образовања и васпитања; доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ утврђен Законом о
основама система образовања и васпитања; доказ да
се против њега не води кривични поступак; доказ да
има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о познавању језика на којем
се изводи образовно – васпитни рад (уколико кандидат
није стекао образовање на српском језику, у обавези је
да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе);
доказ о резултату стручно-педагошког надозора о раду
кандидата (извештај просветног саветника); биографске податке са прегледом кретања у служби. Уколико
се на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави
резултате стручно педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања. Сви наведени докази саставни
су део пријаве на конкурс, морају бити оверени и не могу
бити старији од шест месеци.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс
спроводи Комисија за избор директора, коју је именовао Школски одбор. О резултатима конкурса кандидат
ће бити обавештен након што министар просвете науке
и технолошког развоја изврши избор директора, у року
од 30 дана од дана пријема документације и донесе
решење о његовом о именовању. Пријаву на конкурс за
избор директора, заједно са потребном документацијом,
доставити школи лично или путем поште до истека рока,
са назнаком: “Пријава на конкурс за избор директора” на
адресу: Пета београдска гимназија, Београд, Илије Гарашанина 24. Ближе информације о конкурсу на телефон
секретара : 323-63-67/лок.101

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

Доцент за ужу научну област
Румунистика, предмет Румунски језик
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Италијанистика, предмет Италијански
језик
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Албанологија, предмет Албански језик
и књижевност
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Хиспанске
и хиспаноамеричке студије, предмет
Хиспанске књижевности
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Српска
књижевност, предмет Српска
књижевност 20. века
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Хиспанска
лингвистика, предмети Шпански језик и
Каталонски језик

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали
услови утврђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду, Статутом Филолошког факултета Универзитета у Београду. Кандидати подносе и потписану Изјаву о изворности Образац 5 (преузети са сајта Универзитета у Београду http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/
univ-propisi.php).

Асистент за ужу научну област
Русистика, предмет Руска књижевност
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Хунгарологија, предмет Мађарски језик
и књижевност
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам) и који показује смисао за наставни рад или магистар наука из научне области за коју се
бира коме је прихваћена тема докторске дисертације.
Остали услови утврђени су Законом о високом образовању и Статутом Филолошког факултета Универзитета
у Београду.

Виши лектор за ужу научну област
Русистика, предмет Руски језик
на одређено време од 3 године
4 извршиоца

Виши лектор за ужу научну област
Синологија, предмет Кинески језик
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област
Романистика, предмет Француски језик
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област
Германистика, предмет Немачки језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или мастер академске студије другог степена (300 ЕСПБ) (филолошки или њему одговарајући факултет), општи успех на
основним студијама најмање 8, објављени стручни,
односно научни радови, радно искуство у настави. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању
и Статутом Филолошког факултета Универзитета у Београду.

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

Лектор за ужу научну област
Недерландистика, предмет Холандски и
фламански језик
на одређено време од 3 године

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

Лектор за ужу научну област
Англистика, предмет Савремени
енглески језик
на одређено време од 3 године
3 извршиоца

на одређено време од 5 година

Лектор за ужу научну област
Романистика, предмет Француски језик

Доцент за ужу научну област Општа
књижевност, предмет Историја опште
књижевности

Лектор за ужу научну област
Арабистика, предмет Арапски језик

Доцент за ужу научну област Русистика,
предмет Руска књижевност

Лектор за ужу научну област
Неохеленистика, предмет Грчки језик

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година
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на одређено време од 3 године

на одређено време од 3 године

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или мастер академске студије другог степена (300 ЕСПБ) (филолошки или њему одговарајући факултет), општи успех на
основним студијама најмање 8, смисао за наставни рад.
Остали услови утврђени су Законом о високом образовању и Статутом Филолошког факултета Универзитета
у Београду.
ОСТАЛО: Кандидати подносе пријаву са биографијом,
доказе о испуњености услова, списак радова и радове, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству на адресу: Филолошки факултет у Београду, Студентски трг 3, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЦАНА
МАРЈАНОВИЋ”
11233 Раља, Бате Мирковића 23
тел. 011/8257-350

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане чланом 139. и чланом 140.
ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017): да има
одговарајуће образовање: 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 или области
педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Лице које је стекло образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) као лице
које је стекло образовање на студијама 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 мора да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 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;
да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника; 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 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017), дужност директора
основне школе може да обавља и лице које има одговарајуће образовање из чл. 140 став 3 за наставника те
врсте школе и најмање десет година рада у установи,
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; положен испит за директора установе. Кандидат који се пријављује на радно место
директора попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз одштампани пријавни формулар
треба да приложи: биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада директора школе; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, у складу са
одредбом члана 140. Закона о основама система образовања и васпитања; доказ о поседовању лиценце за
рад (оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању
српског језика (достављају само кандидати који одгова-
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рајуће образовање нису стекли на српском језику, у том
случају кандидат доставља писмени доказ да је положио српски језик по програму високошколских установа
- оригинал или оверену фотокопију); потврда о радном
стажу (оригинал); доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дела из чл. 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/17) - (уверење/потврда
МУП-а, не старије од 6 месеци - оригинал или оверену
фотокопију); доказ да против кандидата није покренута оптужница за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 88/17) – потврда/уверење
из надлежног суда (оригинал или оверену фотокопију –
не старије од 6 месеци); доказ да је држављанин Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија – не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија – не старије од 6
месеци); доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља
кандидат пре закључивања уговора о међусобним правима и обавезама (оригинал или оверена фотокопија);
доказ о обуци и положеном испиту за директора установе (оригинал или оверена фотокопију); пријава која не
садржи доказ о положеној обуци и испиту за директора
школе неће се сматрати непотпуном, јер програм обуке
за директора и правилник о полагању испита нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи
испит за директора у законском року; Кандидат који је
претходно обављао дужност директора школе дужан је
да достави доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. 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 подноси се у
затвореној коверти са назнаком: „Конкурс за директора школе”. Документација се може доставити лично или
поштом на адресу: Основна школа „Цана Марјановић”,
Бате Мирковића 23, 11233 Раља. Школа нема обавезу
да пријављеном кандидату враћа документацију. Ближа
обавештења се могу добити у секретаријату школе на
број телефона 011/8257-350.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА ПУТНИК“

11000 Београд, Рипањ, Пут за колонију 12
тел. 011/8650-584

11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-320

Редовни професор за ужу научну област
Интерна медицина (кардиологија)
Ванредни професор за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом
(општа хирургија-кардиохирургија)

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1. да кандидат има завршену најмање средњу
школу, 2. да има положен одговарајући ниво обуке у
трајању од 196 часова - 9 модула у складу са Правилником о програму обуке за педагошке асистенте; 3. да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (уверење доставља кандидат пре закључења уговора о раду); 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће; за
кривично дело 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; 5. да
има држављанство Републике Србије; 6. да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Уз пријаву кандидат треба да приложи: 1. оверен
препис/ фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2.
сертификат Министарства просвете, науке и технолошког развоја о положеном нивоу обуке за педагошке асистенте; 3. уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверена фотокопија); 4. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
5. уверење о неосуђиваности. Кандидати попуњавају
пријемни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
са одштампаним формуларом достављају горенаведену
документацију. Пријаве са потребном документацијом
достављају се у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса на адресу Основне школе “Војвода Путник”
Рипањ, Пут за колонију 12. Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс се неће узети у разматрање, као
и фотокопије документа која нису оверена од стране
надлежног органа (јавног бележника, органа градске
или општинске управе, суда). Ближа обавештења могу
се добити у секретаријату школе од 9.00 до 14.00 часова,
на телефон: 011/8650-139.

Асистент за ужу научну област
Патолошка физиологија

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЉУБА НЕНАДОВИЋ”

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом
(општа хирургија)
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Медицинска и клиничка биохемија
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Микробиологија
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Интерна
медицина (пулмологија)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима,
начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника и сарадника Медицинског факултета
Универзитета у Београду.

Асистент за ужу научну област
Епидемиологија
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Микробиологија
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област
Патологија

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област
Статистика и информатика у медицини
Сарадник у настави за ужу научну
област Епидемиологија

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе може да буде
лице које испуњава услове прописане чланом 139.
и чланом 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр.
88/2017) , односно ако: 1. има одговарајуће високо образовање из члана 140. ст. 1. и 2. Закона за наставника
основне школе, за педагога и психолога; 2. има дозволу
за рад (лиценцу за наставника или стручног сарадника);
3. има обуку и положен испит за директора школе; 4.
има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6. 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; 7. има
држављанство Републике Србије и 8. зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Изузетно, дужност директора школе може да обавља и лице
које има одговарајуће образовање из члана 140. став 3.
Закона о основама система образовања и васпитања за

ПОСЕБАН УСЛОВ: Кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном односу на
клиници која је наставна база Медицинског факултета
у Београду.
ОСТАЛО: Пријаве са документацијом о испуњавању
услова конкурса (у складу са Правилником о условима,
начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника и сарадника Медицинског факултета
Универзитета у Београду) подносе се Писарници Факултета на наведеној адреси, у року од 15 дана од објављивања конкурса.

| Број 792-793 | 29.08.2018.

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима,
начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника и сарадника Медицинског факултета
Универзитета у Београду.
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11132 Београд, Аце Јоксимовића 25
тел. 011/2512-093, 2394-076, 2394-079

на одређено време од 3 године

на одређено време од 1 године
2 извршиоца

Посао се не чека, посао се тражи

Педагошки асистент

на одређено време за школску 2018/2019.
годину, односно до 31.08.2019. године

www.nsz.gov.rs

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

Наука и образовање
наставника основне школе, дозволу за рад наставника
и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из
члана 140. ст. 1. и 2. Закона. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: - оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању за наставника
основне школе ,педагога и психолога, у складу са одредбом члана 140. Закона о основама система образовања
и васпитања, доказ о поседовању лиценце за рад (оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или обавештења о положеном испиту за лиценцу за
наставника или стручног сарадника), доказ о радном
стажу у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања(оригинал), уверење да кандидат није осуђиван, у складу са
одредбом члана 139. став 1. тачка 3) Закона (оригинал
), уверење о држављанству Републике Србије (оригинал
), извод из матичне књиге рођених (фотокопија), доказ
да зна српски језик, осим кандидата који су на српском
језику стекли одговарајуће образовање, доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата извештај просветног саветника (уколико кандидат може
да прибави доказ) - оверена копија, доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања за кандидата на конкурсу који је претходно обављао дужност директора школе (оверену копију),
биографију са кратким прегледом кретања у служби и
предлогом програма рада директора школе. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључивања уговора којим се регулише статус изабраног директора. Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању услова
конкурса слати на адресу школе, са назнаком: „Конкурс
за директора школе” или донети лично. Сва потребна
обавештења могу се добити од секретара школе, на број
телефона: 011/23-94-076 или 23-94-079.

БОР
ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

19300 Неготин, Лоле Рибара 1
тел. 019/542-374

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање (члан 140.
ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања), за наставника основне школе, педагога или
психолога, односно високо образовање стечено: 1) на
студијама другог степена - мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије и то: а) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета, б) студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука (у
ком случају лице 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 наставника,
васпитача и стручног сарадника, има обуку и положен
испит за директора установе, има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима,
има држављанство Републике Србије, зна српски језик и
језик на коме се изводи образовно-васпитни рад, 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 мита 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 није осуђиван за привредни преступ у вршењу
раније дужности, да има најмање осам година рада на
Бесплатна публикација о запошљавању

пословима образовања и васпитања у установи за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег
образовања. Уколико се на конкурс не пријави ниједан
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140.
став 1. и 2. Закона о основама система образовања и
васпитања, за директора школе може бити изабрано и
лице које, уз испуњеност осталих горе наведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140. став 3.
Закона о основама система образовања и васпитања,
то јест високо образовање стечено на студијама првог
степена (основне академске студије, односно струковне
и специјалистичке студије) или на студијама у трајању
од три године, или више образовање за наставника у
основној школи, 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
кандидати треба да доставе: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, диплому о стеченом
образовању, доказ о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту, доказ о знању српског језика
(уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање
на српском језику), доказ о неосуђиваности за напред
наведена кривична дела у условима за избор директора
и о непостојању дискриминаторног понашања, доказ да
кандидат није осуђиван за привредни преступ у вршењу
раније дужности, потврду о радном искуству у установи,
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег васпитања, доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су предходно обављали дужност директора установе); лиценцу за директора установе (ако је кандидат поседује), (пријава која не
садржи наведени доказ 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 биографким подацима (необавезно),
доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима, изабрани кандидат је у обавези да достави
пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама. Докази се достављају у оригиналима или овереним копијама (оверене код јавног бележника или другог
овлашћеног органа). Рок за пријављивање на конкурс
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са
потребном документацијом доставити на адресу школе,
са назнаком: “Конкурс за директора”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити разматране. Неће бити
узете у разматрање пријаве које садрже препис или
фотокопије докумената који нису оверени од надлежног
органа. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе и преко горенаведеног телефона.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
19210 Бор, Моше Пијаде 6
тел. 030/424-588

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2018/2019. године, односно до 31.08.2019.
године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене у члану 139. Закона о основама система образовања
и васпитања: 1. да имају одговарајуће образовање:
IV степен стручне спреме, завршен програм обуке за
педагошког асистента; 2. да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају српски језик и ромски језик (у
складу са чланом 139. став 1. тачка 4) Закона о основама
система образовања и васпитања). Докази о испуњености услова из тачке 1, 3 и 4 подносе се уз пријаву на
конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 2 пре
закључења уговора о раду.

Андрагошки асистент

на одређено време до краја школске
2018/2019. године, односно до 31.08.2019.
године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене у члану 139. Закона о основама система образовања
и васпитања: 1. да имају одговарајуће образовање:
IV степен стручне спреме, завршен програм обуке за
андрагошког асистента; 2. да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају српски језик и ромски језик (у
складу са чланом 139. став 1. тачка 4) Закона о основама
система образовања и васпитања). Докази о испуњености услова из тачке 1, 3 и 4 подносе се уз пријаву на
конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 2 пре
закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, (оригинал
или оверене копије): доказ о стручној спреми; доказ да
кандидат има завршену обуку за педагошког асистента,
односно андрагошког асистента (педагошки асистент:
сертификат издат од стране министарства надлежног
за послове образовања; андрагошки асистент: Интегрални програм обуке за остваривање програма функционалног основног образовања одраслих); уверење
о држављанству (не старије од шест месеци), извод
из матичне књиге рођених; очитану личну карту (или
фотокопију). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране, а сви кандидати у пријави треба да наведу број
телефона. Пријаве слати на горе наведену адресу, са
назнаком “Пријава на конкурс за радно место педагошког асистента”, односно: „Пријава на конкурс за радно
место андрагошког асистента” или донети лично код
секретара школе.

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА
19210 Бор, Зелени булевар 24

Педагог

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

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломирани педагог, професор педагогије, дипломирани школски психолог - педагог, мастер педагог.

Наставник српског језика и
књижевности

са 50% радног времена, на одређено време
до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: професор, односно
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски
језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; професор
српскохрватског језика са јужнословенским језицима;
професор југословенске књижевности и српског језика;
професор југословенске књижевности са страним језиком; професор српског језика и књижевности; професор
српске књижевности и језика; професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу; дипломирани
филолог за књижевност и српски језик; дипломирани
филолог за српски језик и књижевност; дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима; мастер професор језика и књижевности (студијски
програми: Српски језик и Српска књижевност); мастер

29.08.2018. | Број 792-793 |

51

Наука и образовање
професор језика и књижевности (србиста) (студијски
програм Српска филологија: српски језик и лингвистика); мастер професор језика и књижевности (србиста)
(студијски програми: Српска књижевност, Српска књижевност и језик); мастер филолог (студијски програм
Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); мастер филолог (студијски
програм Српски језик и књижевност).
ОСТАЛО: Општи услови за заснивање радног односа у
школи прописани су чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања. Посебни услови конкурса
утврђени су одредбама Правилника о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у настави у
стручним школама. Уз пријаву на конкурс доставити:
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању,
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених, биографију,
доказ да кандидат зна српски језик, уверење 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 родоскврнуће, 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 њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи. Кандидат који буде изабран у ужи избор, у року од осам
дана упућује се на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве на конкурс слати на адресу:
Машинско-електротехничка школа Бор, Зелени булевар
24,19210 Бор, у року од 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”.

КИКИНДА
ОШ “1. ОКТОБАР”

23316 Башаид, Војвођанска 65
тел. 0230/468-033

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 („Сл.гласник РС”бр. 88/17), да поседује одговарајуће високо образовање, то јест високо образовање
стечено: 1) на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске струдије 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 - у ком случају је неопходна завршеност студија
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета); или
2) на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године); Лице из става 1.тачка
1) 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 (лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника; поседовање лиценце за
директора установе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити дужан да испит
за директора установе 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; да зна српски
језик и језик на којем се оставарује образовно-васпитни рад; 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
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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 најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не пријави ни један 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
горе наведених 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 за положен испит за директора установе и
најмање десет година рада на пословима васпитања и
образовања у установи, после стеченог одговарајућег
образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: попуњен формулар пријаве на конкурс са сајта
министарства просвете Републике Србије, биографију
са кратким прегледом кретања у служби; уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију);
оверену копију дипломе о завршеном школовању не
старију од 6 месеци; оверену копију уверења о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту за наставника,
односно стручног сарадника (дозвола за рад); доказ да
имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење, оригинал
или оверену фотокопију) не старије од шест месеци ;
доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); доказ
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања (уверење из казнене евиденције МУП-а, не
старије од шест месеци); доказ да против кандидата није
покренут кривични поступак за кривична дела из члана
139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (потврда/уверење из надлежног суда, не
старије од шест месеци да није покренута истрага или
подигнута оптужница која је стала на правну снагу);
доказ да кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности (потврда/уверење
привредног суда, не старије од шест месеци); потврду
о радном искуству на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (фотокопија извештаја о
спољашњем вредновању квалитета рада школе) важи
само за кандидате који су претходно обављали дужност директора школе; оверену фотокопију лиценце за
директора установе (ако је кандидат поседује). Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговаремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. Пријаве на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом, достављају
се Основној школи „1.октобар” 23316 Башаид, Војвођанска 65, у затвореним ковертама, са назнаком “Конкурс за
директора”, лично или препорученом поштом на адресу
школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

ОШ “ЈОВАН ПОПОВИЋ”

23300 Кикинда, Краља Петра I 63
тел. 0230/400-390

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава услове из чл. 140 ст. 1 и 2 и чл. 122 и 139
Закона о основама система образовања и васпитања
и услове прописане правилником о ближим условима
за избор директора установе образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, 108/15) и то: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140. став 1. Закона
о основама система образовања и васпитања (високо
образовање стечено на студијама другог степена – мастер академске студије – мастер, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и то: 1. студије
другог степена из научне односно стручне области за
одговараујући предмет односно групу 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 или специјалистичке
струковне студије. Лице из става 1 под тачком 2 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 пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), поседовање дозволе за рад (лиценце-стручног испита за наставника или
стручног сарадника); да има завршену обуку и положен
испит за директора школе у року од две године од дана
ступања на дужност, 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, неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију; непостојање наредбе о спровођењу
истраге, потврђене оптужмице којој није претходила
истрага или доношење решења о одређивању притвора пре доношења оптужног предлога за наведена кривична дела. Непостојање дискриминаторног понашања,
утврђеног у складу са законом; неосуђиваност правоснажном пресусом за привредни преступ у вршењу
раније дужности, најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, знање српског језика. Доказ
да кандидат зна српски језик, дужни су да доставе кандидати који образовање нису стекли на српском језику,
а доказује се потврдом високошколске устаанове да је
кандидат положио испит из српског језика.
ОСТАЛО: Конкурс за избор директора биће објављен у
публикацији „Послови“. Рок за пријављивање на конкурс
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу школе ОШ „Јован Поповић“ Краља Петра
I 63, 23300 Кикинда, непосредно или путем поште, у
затвореној коверти, са назнаком „Пријава на конкурс за
избор директора“. Школски одбор образоваће у складу са Законом и Статутом школе трочлану комисију за
спровођење поступка избора директора. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
инетернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и уз одштампани пријавни формулар кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (уверење о држављанству у оригиналу или оверену фотокопију уверења о држављанству), диплому о
стеченом образовању или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту или оверену
фотокопију докумената о положеном испиту за лиценцу или стручном испиту, оригиналну потврду о радном
искуству; лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима, оригинал не старије од 6 месеци у односу на дан
истека конкурса, уверење о неосуђиваности за кривична дела и за привредне преступе и да није покренута
истрага или потврђена оптужница или одређен притвор,
уколико се на конкурс пријави лице које је претходно
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обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашењег вредновања (оригинал или оверена
копија). Поред наведеног кандидат треба у пријави да
наведе краће биографске податке и приложи: податке
о кретању у досадашњој служби или радном односу,
стручном и радном усавршавању и оствареним резултатима у раду и предлог мера, организације и начина
руковођења школом које би спровео као директор школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и преко телефона 0230/400-390.

ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”
23300 Кикинда, Светозара Милетића 16
тел. 0230/402-990

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017), за педагога и психолога, односно лице које
је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то : а) студије другог степена из научне односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета , б) студије другог степена из области педагошкох
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинује целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним студијима у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Лице из тачке 1, подтачка б,
мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета. Кандидат мора да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања,
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривично дело насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања
или давања 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 , за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, које није правоснажно
осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности, против кога није покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није предходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за наведена кривична дела,
дозволу за рад наставника/стручног сарадника ( лиценцу), обуку и положен испит за директора, држављанство
Републике Србије и језик на коме се остварује образовно
васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Уз пријаву кандидати треба да
приложе: преглед кретања у служби, радну биографију,
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оригинал или оверену фотокопију дозволе
за рад наставника, васпитача или стручног сарадника,
оригинал или 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), потврду да има најмање осам
година година рада у установи образовања, уверење/
потврду (оригинал) из надлежне службе Министарства
унутрашњих послова да 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 насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвљање, 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, за које није у складу са законом
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утврђено дискриминаторно понашање,за кривично дело
примања и давања мита. Уверење/потврду (оригинал)
из надлежног Привредног суда да кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније
дужности. Уверење/потврду (оригинал) из надлежног суда да против кандидата није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није предходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре
подоношења оптужног предлога за наведена кривична
дела. Уверење о држављанству Републике Србије, извод
из матичне књиге рођених. Кандидат за директора, уколико поседује, дужан је да уз пријаву на конкурс достави и доказ о резултату стручно педагошког надзора
о његовом раду (извештај просветног саветника). Кандидат који је претходно обављао дужност директора
школе дужан је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања.
Доказ о испуњености услова да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима
прибавља се пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама директора установе. Диплома, односно уверење о стеченом високом образовању уколико је
на српском језику на којем се оставрује образовно, васпитни рад уједно је и доказ да кандидат зна српски језик
и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад, у
супротном је потребно доставити оверену фотокопију
уверења о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високо школске установе. Напомена
: Документација која се доставља уз пријаву кандитат
доставља у три примерка ( један примерак чини оригинал или фотокопија наведене документације коју је оверио јавни бележник и још се у два примерка достављају
обичне фотокопије оверених примерака) Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.
Пријаве са потребном документацијом слати са назнаком „Конкурс за директора“, на адресу: Основна школа
„Ђура Јакшић“, Светозара Милетића 16, 23300 Кикинда.
За све информације можете позвати секретара школе на
број телефона: 0230/402-990.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
„ШАРСКО ЛАНЕ“
Штрпце
тел. 0290/71-193

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посла педагошког асистента, може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: -поседовање сертрификата
Министарства просвете, науке и технолошког, развоја за
педагошког асистента; поседовање одговарајућег образовања, и то:медицинска сестра-васпитач, педијатријска
сестра ; поседовање, држављанства Републике Србије;
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; извршена, психолошка процена способности за рад са децом и ученицима; 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 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 кривичу санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом;знање српског
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад. Рок
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: Захтев са кратком биографијом кандидата;
доказ о држављанству Републике Србије(уверење о
држављанству); оверен препис или оверену фотокопију,
дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о знању српског језика и језика, на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); доказ о неосуђиваности
и о непостојању дискриминаторног понашања; лекарско уверење подноси само изабрани кандидат; доказ
о неосиђиваности и о непостојању дискриминаторног
понашања; лекарско уверење подноси само изабрани
кандидат. Пријаву слати на адресу: Предшколска установа „Шарско лане“ Штрпце са назнаком: „Пријава на
конкурс“. Ближе информације о конкурсу се могу добити
код секретара ПУ „Шарско лане“ Штрпце и путем телефона: 0290/71-193.

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

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

Сарадник у високом образовању
на одређено време 2 године

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије
медицине. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НАТАЛИЈА НАНА НЕДЕЉКОВИЋ”

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

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2018/19. године

Посао се не чека, посао се тражи

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање ромског
језика, савладан програм обуке за педагошког асистента. Потребно је да кандидат испуњава услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017) и уз пријаву
на конкурс са краћом биографијом поднесе доказе о:
одговарајућој врсти и степену стручне спреме (оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању); психичкој,
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физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (лекарско уверење); потврду да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена
у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; уверење о држављанству
Републике Србије (оверена фотокопија, не старија од 6
месеци); познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ кандидат доставља уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику); оверену фотокопију уверења о завршеној обуци за
педагошког асистента. Докази о испуњености услова из
тачака 1, 4 и 6 подносе се уз пријаву на конкурс, као и
извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија).
Доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси се пре
закључења уговора о раду. Доказ о испуњености услова
из тачке 3 прибавља школа. Уз пријаву на конкурс приложити и радну биографију. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања. Пријаве слати на адресу: Основна
школа „Наталија Нана Недељковић“, Октобарских жртава 146, 34202 Грошница, Крагујевац. Ближе информације могу се добити на број телефона: 034/313-622.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИЛИЈА ГАРАШАНИН“

34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 7
тел. 034/6711-818

на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно извод из матичне књиге рођених); 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; потврду о радном
искуству; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања; 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 (необавезно); доказе о својим стручним и
организационим способностима (необавезно). Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара
школе и путем телефона: 034/6711-818.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Директор

34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег
високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, то јест високо
образовање стечено: 1) на студијама другог степена
- мастер академске студије, мастер струковне студије
или 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, у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета); или 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање
дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника; поседовање лиценце за директора установе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити
изабран, али ће бити дужан да испит за директора установе положи у року од две године од дана ступања на
дужност); поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; поседовање
држављанства Републике Србије; знање српског језика и
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или 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; непостојање
дискриминаторног понашања на страни кандидата,
утврђеног у складу са законом; најмање осам година
рада на пословима образовања и васпитања у установи за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. 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. Директор се
бира на период од четири године. Рок за пријављивање

Наставник у звање ванредног
професора или доцента за ужу научну
област Моторна возила и мотори

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив
доктора наука из научне области за коју се наставник
бира. Општи предуслов: Кандидат мора да испуњава
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен
чланом 72 став 4 Закона о високом образовању. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању,
Статута Универзитета у Крагујевцу, Статута Факултета
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Правилника о начину и поступку заснивања радног односа
и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити:
диплому или уверење о стеченом докторату из одговарајуће научне области и диплому или уверење о претходно завршеним нивоима студија, у оригиналу или овереној копији; оверену фотокопију личне карте или очитану
личну карту; биографију; доказ о педагошком искуству са
навођењем послова које је кандидат обављао, ако кандидат има педагошког искуства; оцену педагошког рада
ако кандидат има педагошког искуства; списак стручних
и научних радова, као и саме радове; уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривична дела,
у оригиналу или овереној копији; друге доказе којима
се доказује испуњеност прописаних услова, обавезних
и изборних елемената за избор наставника. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Сву
документацију са доказима о испуњености услова конкурса кандидати су обавезни да доставе и у електронској
форми, на компакт-диску (CD), у складу са Упутством за
примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање
релевантних докумената које кандидат доставља у току
поступка избора у звање (доступно na: http://www.kg.ac.
rs/dokumenti_izbori.php). Пријаве кандидата са прилозима доставити на адресу: Факултет инжењерских наука,
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6, са назнаком „Пријава на конкурс“. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“ и на интернет
страници Универзитета у Крагујевцу.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

К РА Љ Е В О
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ХОТЕЛИЈЕРСТВА И
ТУРИЗМА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб
тел. 036/5250-024

1. Наставник у звању доцент за ужу
научну област Пословна економија и
управљање
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Научни назив доктор наука - економске струке.
Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове
предвиђене чланом 74. Закона о високом образовању
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/17), Статутом Универзитета у
Крагујевцу (број II–01-265/2 од 3.04.2018.г.), Статутом
Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
(пречишћен текст, број 2500 од 30.11.2017.г.), Правилником о начину и поступку заснивања радног односа
и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-52 од 9.01.2017.г. и бр. ИИИ-01-305/5 од
26.042018.г.), Упутством за примену, начин доставлања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставла у току поступка избора
у звање, Универзитета у Крагујевцу (бр. IV-06-279 од
11.04.2016.г. и бр. IV-06-62/6 од 17.01.2017.г.), у складу
са којима ће бити извршен избор пријавленог кандидата, као и опште услове за заснивање радног односа
утврђене Законом о раду (“Сл.гласник РС”, бр. 24/05,
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС и 113/17).
Уз пријаву на конкурс доставити: биографију; извод из
матичне књиге рођених; уверење о државланству; оверене копије диплома, односно уверења о стеченом високом образовању; списак објавлених стручних и научних
радова; сертификат о напредном нивоу рада у програму
Micros Fidelio; доказе о испуњавању општих предуслова
у погледу неосуђиваности, утврђених чланом 72. став 4.
Закона о високом образовању и чланом 135. став. 1. Статута Универзитета у Крагујевцу. Све доказе је потребно
доставити у оригиналу или овереној копији. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса
кандидати за избор наставника су дужни да доставе и у
електронској форми на компакт диску – ЦД, у складу са
Упутством за примену, начин доставлања, попуњавања
и утврђивање релевантних докумената које кандидат
доставла у току поступка избора у звање, Универзитета
у Крагујевцу, бр. IV-06-279 од 11.04.2016.г. и бр. IV -0662/6 од 17.01.2017.г. (доступно на: http://www.kg.ac.rs/
dokumenti_izbori.php.) Конкурс остаје отворен 15 дана од
дана објавливања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: Универзитет у Крагујевцу – Факултет за хотелијерство и туризам
у Врњачкој Бањи, Војвођанска бб, 36210 Врњачка Бања,
са назнаком: “Пријава на конкурс”.

КРУШЕВАЦ
ОШ “ДРАГОМИР МАРКОВИЋ”

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 3
тел. 037/446-890

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: У складу са Правилником о програму обуке
за педагошког асистента („Службени гласник РС - Просветни гласник” број 11/10), IV степен стручне спреме,
завршена обавезна обука за педагошког асистента (сертификат издат од Министарства науке и технолошког
развоја); да лице поседује 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; и зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
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Наука и образовање
ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар и кратку
биографију, приложити: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању; сертификат о
завршеној уводној обуци за педагошког асистента издат
од стране Министарства просвете науке и технолошког развоја (оригинал или оверена копија); уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ о неосуђиваности
- уверење (не старије од шест месеци); доказ о знању
српског језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ доставља кандидат
само уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику); доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре
закључења уговора о раду). Кандидати који су изабрани у ужи избор биће упућени на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. Напомена: У
складу са чл. 154 и 155 кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и фотокопије докумената које нису
оверене од стране надлежног органа, неће бити узете
у разматрање. Пријаве на конкурс доставити лично, сваког радног дана (понедељак-петак) у времену од 08.00
до 14.00 часова или поштом на адресу: Основна школа
„Драгомир Марковић”, Ћирила и Методија 3, 37000 Крушевац, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Све додатне информације о конкурсу можете добити на
телефон 037/446-890.

ЛЕСКОВАЦ
ПУ „МЛАДОСТ“
16215 Црна Трава
тел. 016/811-277

Поновљен конкурс

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора предшколске установе
може да обавља лице које има: образовање прописано одредбама члана 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања, за васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у предшколској установи
на пословима васпитања и образовања након стеченог
одговарајућег образовања; поседовање дозволе за рад
(лиценце); поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; знање језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад; 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Дужност директора предшколске установе може да обавља
и лице које има: одговварајуће образовање члана 140
став 3 овог Закона за васпитача; дозволу за рад и обуку
и положен испит за директора установе и најмање десет
година рада у дечијем вртићу на пословима васпитача и
образовања након стеченог одговарајућег образовања.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (извод из
матичне књиге рођених или уверење о држављанству);
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом, пре закључивања уговора
о раду (не старије од 6 месеци); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис/
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу,
Бесплатна публикација о запошљавању

односно стручном испиту; уверење да кандидат није
осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања;
биографију са кратким прегледом кретања у служби.
Пријаве са потребном докуметацијом подносе се на
адресу - ПУ „Младост“, 16215 Црна Трава, са назнаком
„Пријава за конкурс за избор директора“. Ближе информације о конкурсу могу се добити на број телефона:
016/811-277.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

16251 Печењевце, Воје Митровића 4
тел. 016/791-115

установе и оцену спољашњег вредновања; биографске податке са прегледом кретања у току рада; оквирни план рада за време мандата и доказе о поседовању
организационих способности (факултативно). Сви наведени докази се достављају у оригиналу или у овереној
фотокопији. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15
дана од дана објаљивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве на конкурс за избор директора, заједно са потребном
документацијом могу се поднети непосредно или преко
поште на адресу школе, са назнаком “Конкурс за директора школе”.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

Директор

16000 Лесковац, Лесковачког одреда 6

УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које
испуњава услове прописане чланом 139. и 140. став 1. и
2. Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” број 88/2017 и 27/2018 - др. закони),
односно: да је стекао одговарајуће високо образовање:
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студијама другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; студијама 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, при чему 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. септембра 2005. године; да има психичку, физичку
и здравствену спсобност за рад са ученицима; да 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
кривично дело 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; да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Дужност директора школе може да обавља
лице које има одговарајуће образовање за наставника
те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за рад 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.

на одређено време до 31.08.2019. године

на мандатни период од четири године

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
поднесе: извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од шест
месеци); доказ о стеченом одговарајућем степену и
врсти образовања; доказ о поседовању дозволе за рад
наставника или стручног сарадника (лиценца); доказ о
положеном испиту за директора установе (пријава која
не садржи доказ 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); доказ о траженом радном искуству
на пословима образовања и васпитања; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење надлежне здравствене установе не старије од шест месеци); доказ о
неосуђиваности по основама из члана 139. став 1. тачка
3) Закона о основама система образовања и васпитања
(уверење МУП) о неосуђиваности за привредни преступ
(уверење привредног суда), не старије од шест месеци;
доказ да није покренута истрага нити се води поступак
пред надлежним судом, не старији од шест месеци;
доказ о знању српског језика (уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику); извештај
просветног саветника о резултату стручног-педагошког
надзора у раду кандидата (уколико га кандидат поседује); уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно
је да достави резултате стручно-педагошког надзора

Педагошки асистент

УСЛОВИ: да кандидат има најмање средњу стручну
спрему; обуку за педагошког асистента (завршен прописани програм обуке за рад са децом и ученицима ромске националне мањине); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примања или давања мита,
за криивчно дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази о испуњавању услова: пријавни формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, потписана биографија кандидата,
оригинал или оверена копија уверења о неосуђиваности,
доказ о познавању језика на коме се изводи образовно
васпитни рад, уколико је неопходан. Доказ о здравственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Канидати чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази, и који испуњавају услове за оглашено радно место,
упућују се на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за
послове запошљавнаја применом стандардизованих
поступака, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе које су навели у својим пријавама. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима.
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве и
пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у
оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или
код јавног бележника биће одбачене закључком конкурсне комисије. Рок за подношење пријаве је осам дана од
дана објаљивања огласа у листу Националне службе за
запошљавање, Послови. Пријаве слати на адресу школе,
са назнаком: „Пријава на конкурс”.

ЛОЗНИЦ А
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

15314 Крупањ, Мачков Камен 5
тел. 015/581-260
e-mail: nasaradostkrupanj@gmail.com

Васпитач

са 75% радног времена, на одређено време
до 31.08.2019.
4 извршиоца

Васпитач

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) или на
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Наука и образовање
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали 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 кандидати прилажу 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 оверен документ да су у току студија
положили испите из педагогије и психологије, односно
испит за лиценцу.

тив 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 РС; да зна српски
као језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз оверену копију дипломе кандидати достављају: пријавни формулар који се преузима са интернет сајта Министарсва просвете, науке и технолошког
развоја, потписану биографију, оверену копију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), оверену
копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или
оверену копију уверења о неосуђиваности (не старије од
6 месеци). Сву наведену документацију кандидати достављају у року од 8 дана од дана објављивања, лично
или на адресу установе. Доказ да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат доставља пре закључења уговора о раду,
а доказ да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад се доставља уз пријаву, у случају да је одговарајуће образовање стечено ван територије РС. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узимати у разматрање. Ближе информације о огласу
могу се добити на телефон: 015/581-260. 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 у НСЗ у
Лозници.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о поседовању лиценце, односно уверење о положеном стручном
испиту; доказ о раду у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом и ученицима (не старије од 6
месеци); уверење да није осуђиван правоснажном пресудом, у складу са законом (не старије од 6 месеци); уверење да против кандидата није покренута истрага нити
подигнута оптужница (не старије од 6 месеци); уверење
о држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених; доказ о занању српског језика, као језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад; уверење о обуци и положеном испиту за директора
(пријава која буде садржала уверење о обуци и положеном испиту за директора неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском
року положи испит); уколико се на конкурс пријави лице
које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања;
биографију са кратким прегледом кретања у служби и
предлогом програма рада директора школе. Кандидат
изабран за директора школе који нема положен испит за
директора дужан је да га положи у року од две године од
дана ступања на дужност. Директора именује министар,
на период од 4 године. Права, обавезе и одговорности
директора утврђују се посебним уговором о међусобним
правима и обавезама, без заснивања радног односа.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају на
адресу школе или лично код секретара школе, са назнаком „Конкурс за директора - не отварати“. Ближа обавештења могу се добити код секретара школе, на телефон: 015/7581-143.

СРЕДЊА ШКОЛА КРУПАЊ

НИШ

15314 Крупањ, Вука Караџића 16
015/7581-143

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу образовања прописане чланом 140 ст 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања за наставника гимназије или средње стручне школе у подручјима рада: електротехника, машинство и обрада метала и
економија, право и администрација, педагога или психолога, односно да 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 интердисциплинарне,
мултидисиплинарне, трансдициплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне обласи или области педагошких наука
(ово лице 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), дозволу за рад наставника и стручног
сарадника; положен испит за лиценцу, стручни испит;
обуку и положен испит за директора школе; најмање
5 година рада у уставнови на пословима образовања и
васпитања након стеченог одговарајућег образовања;
обука и положен испит за директора школе и најмање
осам година рада у устнови на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања;
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 про-

56

| Број 792-793 | 29.08.2018.

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; без обзира на радно искуство.

Доктор наука - информатичар
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука рачунарске науке; доктор наука - пословна информати-

ка; доктор техничких наука за рачунарску технику/доктор наука - електротехника и рачунарство; без обзира
на радно искуство.

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; без
обзира на радно искуство.

Доктор еколошких наука
на одређено време

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ МИКА“
18000 Ниш, Шабачка 20
тел. 018/4535-300

Педагошки асистент

на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме (доказ
доставити уз пријаву на конкурс у овереној фотокопији);
психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима (доказ доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду); познавање ромског
језика (доказ доставити уз пријаву на конкурс у овереној
фотокопији); да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкицју, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ прибавља школа); држављанство Републике Србије (доказ
доставити уз пријаву на конкурс у овереној фотокопији).
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
18410 Дољевац, Вука Караџића 6
тел. 018/4151-422

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме и савладан програм
обуке за педагошког асистента. Кандидат уз пријаву треба да достави: оригинал или оверену копију дипломе о
одговарајућем образовању; доказе о испуњености услова из члана 139 и то: уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкицју, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност
за рад са децом и ученицима (доставља изабрани кандидат, по пријему у радни однос, односно пре закључења
уговора о раду). Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.
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НОВИ ПА ЗАР
СРЕДЊА ШКОЛА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Бајевица бб
тел. 020/5100-641, 062/661-865

Наставник солфеђа

за 50% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у средњој школи. Кандидат треба да испуњава услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања и да има одговарајуће образовање
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњој школи. Уз пријаву
кандидат треба да приложи следеће доказе: диплому о
стеченој стручној спреми (оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству, лекарско уверење о
општој психофизичкој здравственој способности за рад у
средњој школи (подноси се пре закључивања уговора),
уверење суда да се против кандидата не води истрага
нити да је подигнута оптужница (оригинал или оверена фотокопија). Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Пријаве слати на горенаведену адресу.

Наставник пољопривредне групе
предмета
са 5% радног времена

УСЛОВИ: доктор ветеринарске медицине.

Наставник саобраћајне групе предмета
са 5% радног времена
6 извршилаца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер саобраћаја - смер друмски саобраћај (2); инжењер саобраћаја - смер друмски
саобраћај (2); дипломирани инжењер саобраћаја - смер
железнички саобраћај (2).

Наставник групе предмета туризам и
угоститељство
са 5% радног времена
5 извршилаца

УСЛОВИ: виши стручни радник организатор пословања
у угоститељству (1); струковни економиста за туризам и
угоститељство (1); кувар - специјалиста (1); конобар специјалиста (1); посластичар - специјалиста (1).

Наставник правне групе предмета
са 5% радног времена
2 извршиоца

НОВИ СА Д

УСЛОВИ: дипломирани правник (1); дипломирани
инжењер заштите на раду (1).

СРЕДЊА САОБРАЋАЈНА
ШКОЛА У НОВОМ САДУ

Наставник групе предмета заштите од
пожара

Нови Сад, Радничка 20
тeл. 062/8627-427
e-mail: srednjasaobracajnaskola.ns@gmail.com

Наставник групе стручних предмета Ваздушни саобраћај
УСЛОВИ: завршен саобраћајни факултет, смер ваздушни саобраћај. Рок трајања конкурса: до 07.09.2018. године. Кандидати се могу јавити послодавцу путем телефона или да своје радне биографије доставе путем мејла,
односно поштом. Контакт особа: Горан Вулетић, секретар школе.

са 5% радног времена
3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер заштите од пожара
(2); ватрогасац специјалиста (1).

Наставник историје

са 5% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: професор историје.

Наставник физичког и здравственог
васпитања
са 5% радног времена

21000 Нови Сад, Дечанска 9

УСЛОВИ: професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране, мастер професор
физичког васпитања и спорта.

Наставник грађевинске групе предмета

Наставник математике

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ НИКОЛА“

са 5% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер.

Наставник геодетске групе предмета
са 5% радног времена
3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер геодезије.

Наставник електротехничке групе
предмета
са 5% радног времена
6 извршилаца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, смер
енергетика (2); дипломирани инжењер електротехнике,
смер електроника (2); дипломирани инжењер електротехнике, смер рачунарство (2).

Наставник машинске групе предмета
са 5% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер.

Наставник пољопривредне групе
предмета
са 5% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије, смер прехрамбено инжењерство.
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, мастер математичар, мастер професор математике.

Наставник информатике
са 5% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: професор информатике.

Наставник географије
са 5% радног времена

УСЛОВИ: професор географије.

Наставник музичке културе
са 5% радног времена

УСЛОВИ: професор музичке културе.

Наставник ликовне културе
са 5% радног времена

УСЛОВИ: професор ликовне културе.

Наставник латинског језика
са 5% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани класични филолог.

Наставник немачког језика
са 5% радног времена

Наставник француског језика
са 5% радног времена

УСЛОВИ: професор француског језика.

Наставник руског језика
са 5% радног времена

УСЛОВИ: професор руског језика.

Наставник биологије
са 5% радног времена

УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани биолог,
мастер биолог, мастер професор биологије.

Наставник социологије
са 5% радног времена

УСЛОВИ: професор социологије.

Школски психолог

са 5% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани психолог, мастер психолог.

Школски педагог
УСЛОВИ: мастер педагог.

Наставник физике

са 5% радног времена

УСЛОВИ: професор физике.

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: професор енглеског језика.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и опште услове
из чл. 139 став 1, тачке 1-5 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017).
Кандидат мора да има високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
високо образовање стечено на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Кандидат треба да има стечену врсту образовања прописану Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл.
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015), односно
Правилником о допунама правилника о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних предмета,
стручних сарадника и васпитача у стручним школама
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 13/2018). Уз
пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених, оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, копију
личне карте/или очитану личну карту. Документацију
доставити у оригиналу или у овереној копији. Лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима као доказ подноси се пре
закључења уговора о раду и не може бити старије од 6
месеци. Проверу психофизичких способности за рад са
ученицима вршиће надлежна служба за запошљавање
на захтев установе након прављења ужег избора кандидата. Уверење надлежног органа унутрашњих послова о
испуњености услова за пријем у радни однос из чл. 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања - службено прибавља школа. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом слати на адресу школе, мејл адресу: office@
skolasvnikola.edu.rs или непосредно предати, радним
даном од 09.00 до 15.30 часова, у управи школе.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

УСЛОВИ: професор немачког језика.
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СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА
ШКОЛА „ХИПОКРАТ”
21000 Нови Сад, Дечанска 9

Наставник српског језика и
књижевности
УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности.

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: професор или дипломирани филолог за
енглески језик и књижевност, мастер филолог (студијски
програм Англистика).

Наставник немачког језика
са 5% радног времена

УСЛОВИ: професор немачког језика и књижевности.

Наставник руског језика
са 5% радног времена

УСЛОВИ: професор руског језика и књижевности.

Наставник кинеског језика
са 5% радног времена

УСЛОВИ: професор кинеског језика и књижевности.

Наставник социологије
са 5% радног времена

УСЛОВИ: професор социологије.

Наставник филозофије
са 5% радног времена

УСЛОВИ: професор филозофије.

Наставник историје

са 5% радног времена

УСЛОВИ: професор историје.

Наставник музичке културе
са 5% радног времена

УСЛОВИ: професор музичке културе.

Наставник ликовне културе
са 5% радног времена

УСЛОВИ: професор ликовне културе.

Професор физичке културе
са 5% радног времена

УСЛОВИ: професор физичког васпитања, дипломирани
тренер са назнаком спортске гране, мастер професор
физичког васпитања и спорта.

Наставник математике
УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математичар, мастер математичар, мастер професор математике.

Наставник информатике
са 5% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани информатичар.

Наставник географије
са 5% радног времена

УСЛОВИ: професор географије.

Наставник физике

са 5% радног времена

УСЛОВИ: професор физике.

Наставник хемије

са 5% радног времена

УСЛОВИ: професор хемије.
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Дипломирани правник
са 5% радног времена

УСЛОВИ: завршен правни факултет.

Наставник грађанског васпитања
Наставник латинског језика и латинског
језика са културном историјом
са 5% радног времена

УСЛОВИ: професор класичне филологије.

Наставник француског језика
са 5% радног времена

УСЛОВИ: професор француског језика.

Наставник медицинске групе предмета
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор медицине.

Наставник медицинске групе предмета
са 5% радног времена
23 извршиоца

УСЛОВИ: доктор медицине - специјалиста интерне медицине (1), доктор медицине - специјалиста опште хирургије (1), доктор медицине - специјалиста неурологије (1),
доктор медицине - специјалиста педијатар (1), доктор
медицине - специјалиста психијатрије (1), доктор медицине - специјалиста дечје хирургије (1), доктор медицине - специјалиста дечје и адолесцентне психијатрије (1),
доктор медицине - специјалиста дерматовенеролог (1),
доктор медицине - специјалиста пластичне, реконструктивне и естетске хирургије (1), доктор медицине - специјалиста за хигијену (1), доктор медицине - специјалиста епидемиологије (1), доктор медицине, специјалиста
за социјалну медицину (1), доктор медицине, специјалиста за медицину рада (1), доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства (1), ддоктор медицине,
специјалиста анестезиологије (1), доктор медицине, специјалиста нефрологије (1), доктор медицине, специјалиста трансфузиологије (1), доктор медицине, специјалиста офталмологије (1), доктор медицине - специјалиста
опште медицине (1), доктор медицине - специјалиста
биохемије (1), доктор медицине - специјалиста радиологије (1), доктор медицине - специјалиста хематологије
(1), доктор медицине - специјалиста микробиологије (1).

Наставник физиотерапеутске групе
предмета
УСЛОВИ: доктор специјалиста, мастер терапеут.

Наставник фармацеутске групе
предмета
са 30% радног времена
3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут (1), дипломирани
фармацеут - специјалиста козметолог (1), дипломирани
фармацеут - медицински биохемичар (1).

Наставник фармацеутске групе
предмета
са 5% радног времена
3 извршиоца

УСЛОВИ: Посебни услови: дипломирани фармацеут - специјалиста фармацеутске технологије (1), дипломирани фармацеут - специјалиста козметологије (1), дипломирани фармацеут - специјалиста испитивања и контроле лекова (1).

Наставник здравствене неге
са 5% радног времена

УСЛОВИ: организатор здравствене неге.

Наставник практичне наставе за
физиотерапеутске техничаре
са 5% радног времена

УСЛОВИ: струковни терапеут, струковни физиотерапеут, доктор специјалиста мастер терапеут.

Школски педагог

са 5% радног времена

УСЛОВИ: мастер педагог.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и опште услове
из чл. 139 став 1 тачке 1-5 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017).
Кандидат мора да има високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године; високо образовање стечено на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат треба да има стечену врсту образовања прописану Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника
и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015), односно Правилником о
допунама правилника о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 13/2018), Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада Здравство и социјална заштита („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 21/2015, бр. 11/2016).
Уз пријаву на конкурс приложити: уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из
матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; копију личне
карте/или очитану личну карту. Документацију доставити у оригиналу или у овереној копији. Лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима као доказ подноси се пре закључења уговора о раду и не може бити старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности за рад са ученицима
вршиће надлежна служба за запошљавање на захтев
установе након прављења ужег избора кандидата. Уверење надлежног органа унутрашњих послова о испуњености услова за пријем у радни однос из чл. 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања - службено прибавља школа. Рок за пријаву је
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом слати на адресу школе, мејл: office@skolasvnikola.
edu.rs или непосредно предати, радним даном од 09.00
до 15.30 часова, у управи школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„15. ОКТОБАР“

21469 Пивнице, Маршала Тита 99

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано
лице које испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/17) и услове из Правилника о ближим
условима за избор директора установе образовања („Сл.
гласник РС” бр. 108/15), и то: да има одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
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 одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; да је прошло обуку и положило испит за директора установе (кандидат који овај испит
не поседује може бити изабран, али је дужан да у року
до 2 године од дана ступања на дужност положи наведени испит, у противном му престаје дужност директора);
да кандидат поседује дозволу за рад - лиценцу, односно
положен стручни испит за наставника, васпитача и стручног сарадника; да има одговарајућу психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; 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 насиља
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
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заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није
правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
раније дужности; 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
доношења оптужног предлога за кривична дела насиља
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање и давање мита, за кривично дело
примање или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију; да има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију
документа о положеном испиту за лиценцу наставника,
васпитача и стручног сарадника; оригинал или оверену
фотокопију уверења о положеном испиту за директора
установе (пријаве које не садрже ово уверење неће се
сматрати непотпуним, а изабрани кандидат ће бити у
обавези да у законском року положи испит за директора школе); оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал или
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
(са холограмом); уверење Министарства унутрашњих
послова да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела (издато по објављивању конкурса); уверење надлежног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак доношењем
наредбе за спровођење истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења
оптужног предлога за наведена кривична дела (издато
по објављеном конкурсу); уверење надлежног Привредног суда да кандидат није правоснажно осуђиван за
привредни преступ у вршењу раније дужности (издато
по објављивању конкурса); потврда о радном иксуству
на пословима образовања и васпитања после стеченог одговарајућег образовања (треба да садржи: назив
послодавца, делатност којом се бави, радно место на
које је кандидат био распоређен и време трајања рада
из области образовања и васпитања); доказ о познавању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси само кандидат који није
стекао диплому на српском језику; доказ о здравственој,
психичкој и физичкој способности за рад са децом и ученицима (прибавља се пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама директора школе); фотокопију личне карте; фотокопију доказа о резултатима
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника - само ако кандидат поседује);
оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само за кандидате који су претходно обављали
дужност директора школе); преглед кретања у служби
са биографским подацима и оквирним планом рада за
време мандата (необавезно). Документација се подноси
у оригиналу или овереној фотокопији. Конкурсна документација се не враћа. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће узимати у обзир. Пријаве са доказима о
испуњавању услова могу се поднети у затвореној коверти препорученом поштом на горенаведену адресу или
лично секретару школе, на наведену адресу, сваког радног дана у периоду од 7.00 до 14.00 часова. На коверти
обавезно назначити: „Конкурс за избор директора школе“. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Све додатне информације можете добити од секретара школе, на телефон: 021/756-578
или на имејл sekretarijat@15oktobar.edu.rs.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

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

Наставник за ужу научну област
Теоријско-политичке науке
УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет, докторат наука из одговарајуће области и општи и посебни услови
предвиђени Законом о високом образовању и Статутом
Факултета. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања, а пријаве са потребном документацијом, којом
се доказује испуњеност услова, подносе се у седишту
Факултету.

ОШ ,,ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”
21244 Шајкаш, Петра Драпшина 56

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове предвиђене чланом 122, 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/17 и 27/2018-и др.закон-у даљем тексту:Закон) и
Правилником о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
број 108/2015): да има одговарајуће високо образовање прописано одредбом члана 140 став 1.и 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18) за наставника те врсте
школе и подручја рада,за педагога и психолога, 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 или области педагошких наука; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (положен испит за
лиценцу, односно стручни испит за наставника, стручног сарадника); обуку и положен испит за директора
установе (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 осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван 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 међуна родним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има државланство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс
кандидати су дужни да приложе попуњен,одштампан и
потписан формулар за пријаву на конкурс, који се преузима са интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, кандидат треба да достави: диплому о стеченом одговарајућем образовању
(оргинал или фотокопија дипломе); доказ о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту (оргинал
или фотокопија); извод из матичне књиге рођених
са холограмом; уверење о држављанству РС оргинал
или фотокопија (не старије од шест месеци); доказ да
кандидат има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (потврда или оверена
фотокопија радне књижице); доказ о знању српског
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад у
школи (под доказом знања сматра се диплома средње
школе, диплома више школе или факултета завршени
на српском језику односно положен испит из одгова-

рајућег језика са методиком по програму одговарајуће
високошколске установе-доставља кандидат уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику); радну биографију са прегледом кретања у служби;
оквирни план рада за време мандата; уверење издато
од привредног суда којим се доказује да није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у
вршењу дужности,уверење надлежног суда да није под
истрагом и да се не води кривични поступак и извод из
казнене евиденције издат од стране полицијске управе
као доказ да кандидат није осуђен за кривична дела
из чл. 139.став 1. тач. 3. Закона-издата након објављивања конкурса („Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18);
уколико се на конкурс пријави лице које је претходно
обавлало дужност директора установе, дужно је да
достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника-оргинал или обична
фотокопија); лекарско уверење о психичкој, здравственој и физичкој способности за рад са децом и ученицима (може и из досијеа, а кандидат који буде изабран
ће накнадно,пре закључења уговора, доставити ново
лекарско уверење). Докази о испуњености услова се
достављају у оригиналу, у овереним фотокопијама
или овереном препису. Пријава која не садржи доказ
о обуци и положеном испиту за рад директора школе
сматраће се потпуном, с тим што је изабрани кандидат
дужан да положи испит у року од две године од ступања на дужност, у складу са законом. 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 оргинал или фотокопија наведене документације коју је оверио јавни бележник, а у два
примерка достављају се обичне фотокопије оверених
примерака). Рок за подношење пријава на конкурс је
15 дана од дана објавливања у публикацији „Послови”.
Пријаву својеручно потписану заједно са потребном
документацијом доставити непосредно или поштом на
горе наведену адресу школе у затвореној коверти, са
назнаком „Конкурс за избор директора школе”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Школа нема обавезу да пријављеном кандидату враћа документацију. Када истек конкурсног рока за
пријем пријава пада у недељу или дане државног празника, рок за пријаву се помера за следећи радни дан.
О резултатима конкурса кандидат ће бити обавештен у
року од 8 дана од дана пријема решења о именовању
директора школе од стране министра просвете, науке
и технолошког развоја. За све додатне информације о
конкурсу, кандидат се може обратити секретару школе
на телефон 021/2964-067.

Школа је знање,
посао је занат
29.08.2018. | Број 792-793 |
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“МЛАДОСТ”

Бачка Паланка, Југословенске армије 18

Васпитач

9 извршилаца - 2 са 50% радног времена,
1 са 90% радног времена, а остали са
пуним радним временом; један извршилац
са 50% радног времена и 1 извршилац са
пуним радним временом заснивају радни
однос до повратка одсутних запослених са
породиљског одсуства и одсуства са рада
због неге детета, а остали извршиоци на
период од најдуже 2 године.

Медицинска сестра - васпитач
на период од најдуже 2 године

Сервирка

10 извршилаца са пуним радним временом,
од којих 1 до повратка одсутне запослене
са породиљског одсуства и одсуства са рада
због неге детета, а остали на период од
најдуже 2 године

Возач возила Б категорије

на период од најдуже 2 године

УСЛОВИ: Кандидати за сва радна места треба да
испуњавају следеће опште услове: одговарајуће
образовање; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 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 за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике Србије; знање српског језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад. У погледу образовања, кандидати треба
да испуњавају следеће услове: 1) васпитач: 1. високо
образовање стечено на студијама II степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.9.2005. године;
2. високо образовање стечено на студијама I степена
(основне академске, односно струковне студије и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од 3 године или вишим образовањем; 2) медицинска
сестра - васпитач: одговарајуће средње образовање,
у складу са посебним законом; 3) сервирка: средње
образовање, изузетно основно образовање и најмање
три године радног искуства; 4) возач возила Б категорије: средње образовање и возачка дозвола Б категорије. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
На сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја постављен је формулар који се попуњава
приликом пријављивања на конкурс за пријем у радни
однос у установи. Формулар је доступан у делу Ново
на сајту, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве
пристигле електронском поштом неће се узимати у
разматрање. Уз пријаву на конкурс, кандидати треба
да приложе: 1.доказ о неосуђиваности за горе наведена кривична дела; доказ о поседовању држављанства
Републике Србије (уверење о држављанству); оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, а за кандидате на радном месту возач возила Б
категорије фотокопију дозволе за управљање моторним возилом Б категорије. Конкурс спроводи трочлана
конкурсна комисија коју именује директор. Комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у
радни однос, 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 способ-
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ности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима који испуњавају
услове за пријем у радни однос и доноси решење о
избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Ближе информације могу
се добити код секретара установе на телефон 60-40656.

ОШ “ИВАН ГУНДУЛИЋ”
21000 Нови Сад, Гундулићева 9

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 140. ст.1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања, то јест високо 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 и (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 – у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета или 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, педагога или психолога; 2. Прошао обуку и положио испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен
испит за директора дужан је да у року до 2 године
од дана ступања на дужност положи наведени испит
у складу са условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања- „Сл.гласник РС”
бр.88/2017 и 27/2018); Има дозволу за рад за наставника, васпитача и стручног сарадника;
да
има
најмање 8 (осам) година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за 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
родоскврнуће, 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 дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад. 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 горе наведених 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 школе и најмање десет година
рада у установи на пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарујћег образовања.
Документа која се достављају уз пријаву за конкурс:
1. оргинал или оверен препис/фотокопију дипломе о
стеченом образовању; 2. оргинал или оверен препис/
фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника (лиценца), 3. оргинал или оверен
препис/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), 4. оргинал или оверен препис/фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 5.
уверење да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривична дела утврђена у члану 139.

став 1. тачка 3. Закона о основама система образовања и васпитања (уверење о неосуђиваности-Основни суд, уверење о неосуђиваности-Привредни суд и
уверење о некажњавању- МУП); 6. потврда о радном
искуству, односно годинама рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 7. потврда одговарајуће установе да је кандидат положио испит из српског језика
( осим кандидата који су средње, више или високо
образовање стекли на српском језику, што се доказује
оргиналом или овереним преписом/фотокопијом
дипломе за наведени ниво образовања); 8. лекарско
уверење ( може и из радног досијеа, а кандидат који
буде изабран ће накнадно пре закључења уговора
доставити ново лекарско уверење); 9. оргинал или
оверен препис/фотокопију извод из матичне књиге
рођених за кандидате који су променили презиме,
односно име после издавања дипломе; 10. оверену
фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања;
извештај просветног саветника (само за кандидате
који су претходно обављали дужност директора установе); 11. преглед кретања у служби са биографским
подацима (необавезно); 12. доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно).
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. Пријаве са доказима о
испуњавању услова конкурса могу се поднети лично
у затвореној коверти или препорученом поштом на
адресу школе: ОШ “Иван Гундулић”, 21000 Нови Сад,
Гундулићева 9, са назнаком „Конкурс за директора”.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату
школе на телефон бр.: 021/ 552-033.

Посао се не чека, посао се тражи
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”

ПАНЧЕВО

Педагошки асистент

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

21400 Бачка Паланка, Доситејева 3

на одређено време, за школску 2018/19. год.

УСЛОВИ: Кандидати уз одштаман и попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и техонолошког
развоја, достављају: оверену фотокопију сведочанства
о завршеном средњем образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Р. Србије (
не старије од 6 месеци); уверење о похађању програма
обуке за педагошког асисента; доказ о познавању ромског језика; доказ из полицијске станице 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 и против човечности и других добара заштићених међународним право, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду.

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице које има одговарајуће - образовање
(у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања, „Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/18); наставник, васпитач и стручни сарадник јесте
лице које је стекло одговарајуће високо образовање:
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије и 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,
муилтидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинију целине и одговарајуће
научне, односно стручне обалсти или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.септембра 2005.год.
Лице из подтачке 2. мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета;
психичку, физичку и и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, да није осуђивано за кривична дела из чл. 139.став 1.тачка 3 Закона, које има
држављанство Р.Србије и које зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о стеченом
образовању; доказ 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 кривчних дела против полне слободне,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није,
у скалду са законом, утврђено дискриминаторно понашање (из полицијске станице); оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Р.Србије (не
старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика
(односи се на кандидате који нису образовање стекли
на српском језику); уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок
за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве доставити лично или
поштом на адресу: ОШ „Вук Караџић”, Доситејева 3,
21400 Бачка Паланка. Ближе информације конкурсу
на тел. 021/6041-244.
Бесплатна публикација о запошљавању

26220 Ковин, Цара Лазара 197
тел. 013/744-894

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за избор директора треба да испуњава услове који су прописани чланом 122, а у вези са чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/17) и Правилником о
ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 108/2015):
дужност директора школе може да обавља лице које
има одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2
Закона за наставника те врсте школе и подручја рада,
за педагога и психолога, дозволу за рад 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 Закона, дужност
директора може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 Закона 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 у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, и то: 1. стечено одговарајуће високо образовање 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 интердисциплинарних, мултидисциплинарних, трнсдисциплинарних студија другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких науке; 2. на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Кандидат из тачке 1 алинеја 2 мора имати завршене студије првог степена из научне односно стручне
области за одговарајући предмет односно групу предмета. Кандидат треба 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 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 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. Докази о испуњености услова су саставни
део пријаве на конкурс, осим доказа који се односи на
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, који се прибавља пре закључења
уговора са директором. Кандидат за директора који је
претходно обављао дужност директора установе, обавезан је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Директор
који нема положен испит за директора, дужан је да га
положи у року од две године од ступања на дужност.
Директору који не положи испит за директора у року од
две године од дана ступања на дужност престаје дужност директора. Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству (не старије од шест
месеци), извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена фотокопија), извод из казнене евиденције из основног суда, привредног суда и
МУП-а (не старије од шест месеци), потврду о годинама
рада након стеченог одговарајућег образовања (доказ о
радном искуству), доказ о резултату стручно-педагошког надзора (извештај просветног саветника) и оцену
спољашњег вредновања (за кандидате који су претходно обављали дужност директора установе), доказ о
понавању језика, лекарско уверење, оверена фотокопија дозволе за рад наставника и стручног сарадника

- лиценца и положен испит за директора (пријава која
не буде садржавала уверење о положеном испиту неће
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити
у обавези да у законском року положи испит за директора) и фотокопију важеће личне карте или очитану
биометријску личну карту. Благовременом пријавом на
конкурс сматра се пријава која је предата непосредно
школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре
тог рока предата пошти у облику препоручене пошиљке.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи све
прилоге који се захтевају у конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу:
Основна школа „Десанка Максимовић” у Ковину, Цара
Лазара 197, 26220 Ковин, са назнаком: „Конкурс за избор
директора - не отварати”. На полеђини коверте неопходно је навести име и презиме пошиљаоца, адресу становања, место, поштански број и број телефона. Рок за
пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Све
додатне информације могу се добити код секретара на
горенаведени број телефона.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ“

Ковин, Цара Лазара 261
www.vasapelagickovin.edu.rs
e-mail: pskovin@open.telekom.rs
тел/факс: 013/742-200, 744-893, 744-632

Оглашава радна места за једног извршиоца,
на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, наставника
следећих предмета:

Биодекорација - 15% радног времена
УСЛОВИ: Наставу може да изводи: (1) дипломирани
инжењер пољопривреде за хортикултуру; (2) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: хортикултура,
ратарско-повртарски, општи или ратарство-повртарство;
(3) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство;
(4) дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство
и повртарство; (5) дипломирани инжењер пољопривреде одсек или смер ратарски; (6) дипломирани инжењер
пољопривреде за воћарство и виноградарство; (7)
дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек
воћарско-виноградарски; (8) дипломирани инжењер
шумарства за пејзажну архитектуру; (9) дипломирани
инжењер агрономије; (10) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије
на одсецима: Хортикултура, Ратарство и повртарство
или Воћарство и воноградарство; (11) мастер инжењер
шумарства, претходно завршене основне академске
студије на одсеку Пејзажна архитектура; (12) мастер
инжењер шумарства, односно пољопривреде, претходно завршене основне академске студије из области Пејзажне архитектуре и хортикултуре.

Повртарство - 10% радног времена
УСЛОВИ: Наставу може да изводи (1) дипломирани
инжењер пољопривреде, смер ратарско-повртарски; (2)
дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство; (3)
дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и
повртарство; (4) дипломирани инжењер пољопривреде
за хортикултуру; (5) дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратарство-повртарство, општи или хортикултура; (6) дипломирани инжењер пољопривреде,
одсек или смер ратарски; (7) дипломирани инжењер
агрономије; (8) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсецима: Ратарство и повртарство или Хортикултура.

Основе пољопривредне производње 26,9% радног времена
УСЛОВИ: Наставу може да изводи (1) дипломирани
инжењер пољопривреде за ратарство; (2) дипломирани
инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство; (3)
дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратарство - повртарство, општи или хортикултура; (4) дипломирани инжењер пољопривреде, одсеци или смерови:
ратарски и воћарско - виноградарски; (5) дипломирани
инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство; (6) дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру; (7) дипломирани инжењер пољопривреде
за мелиорације; (8) дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације земљишта; (9) дипломирани
инжењер пољопривреде - мелиоратор; (10) дипло-
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мирани инжењер пољопривреде за заштиту биља и
прехрамбених производа; (11) дипломирани инжењер
пољопривреде, смер заштита биља; (12) дипломирани инжењер пољопривреде, смер или одсек за заштиту биља; (13) дипломирани инжењер агрономије; (14)
мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене
основне академске студије на одсецима: Ратарство и
повртарство, Воћарство и виноградарство, Хортикултура, Фитомедицина или Мелиорације.

Расадничарство - 43,10% радног
времена
УСЛОВИ: Наставу може да изводи (1) дипломирани
инжењер пољопривреде за ратарство; (2) дипл.инж.
пољопривреде за ратарство и повртарство; (3) дипл.
инж.пољопривреде, смер ратарско-повртарски; (4)
дипл.инж.пољопривреде смерови: ратарство-повртарство или општи; (5) дипл.инж.пољопривреде, одсек
или смер ратарски; (6) дипл.инж.пољопривреде за
заштиту биља и прехрамбених производа; (7) дипл.
инж.пољопривреде, смер заштита биља; (8) дипл.инж.
пољопривреде, смер или одсек за заштиту биља; (9)
дипл.инж.пољопривреде за мелиорације; (10) дипл.
инж.пољопривреде за мелиорације земљишта; (11)
дипл.инж.пољопривреде - мелиоратор; (12) дипл.инж.
агрономије; (13) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсецима: Ратарство и повртарство или Фитомедицина.

Повртарство у затвореном простору 5% радног времена
УСЛОВИ: 1) дипл.инж.пољопривреде, смер ратарско-повртарски; (2) дипл.инж.пољопривреде за ратарство; (3) дипл.инж.пољопривреде за ратарство и повртарство; (4) дипл.инж.пољопривреде за хортикултуру;
(5) дипл.инж.пољопривреде, смерови: ратарство-повртарство, општи или хортикултура; (6) дипл.инж.
пољопривреде, одсек или смер ратарски; (7) дипл.инж.
агрономије; (8) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене основне академске студије на одсецима: Ратарство и повртарство или Хортикултура.
ОСТАЛО: Поред општих услова за пријем у радни
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14 и 13/17 - одлука УС), посебних услова предвиђених Правилником 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, 2/17 и 13/18),
кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у чл. 139, 140, 142, 144 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
88/2017 и 27/2018 - др.закон), и то: 1) да имају одговарајуће образовање; 2) да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани 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
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, ускладу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
да су држављани РС и 5) да знају српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Услови под тачкама 1-4 доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености
услова под тачкама 1), 3) 4) и 5) - диплома, уверење
о некажњавању, држављанство и доказ о познавању
језика, саставни су део пријаве на конкурс и подносе се
уз пријаву, а доказ под тачком 2) - лекарско уверење прибавља се пре закључења уговора о раду. Конкурс
ће бити отворен 8 дана од дана објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање
„Послови”. Уз пријаву кандидат подноси: 1. оверену
фотокопију дипломе, 2. уверење да није кажњаван
за назначена кривична дела, 3. оверену фотокопију
уверења о држављанству РС (које није старије од 6
месеци), 4. доказ да је стекао средње образовање на
српском језику или је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе
(диплома издата на српском језику која је приложена
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као доказ под тачком 1 сматра се доказом о знању
српског језика) и 5. попуњен формулар који се може
преузети на интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: Средња стручна
школа „Васа Пелагић“, Ковин 26220, Цара Лазара 261,
тел. 013/742-200. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

26200 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 10
тел./факс: 013/742-812

Педагог - приправник

на одређено време до повратка запослене са
трудничког боловања

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије), и то: 1.1 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; 1.2 на основним студијама у трајању од најмање
четири године по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да кандидат има психофизичку и здравствену способност за рад
са децом; 3. пасивно познавање рада на персоналном
рачунару; 4. 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; 5. да има држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству РС (не старије од 6
месеци), уверење из казнене евиденције (не старије од
6 месеци), доказ о знању српског језика на којем остварује образовно-васпитни рад је у обавези да достави кандидат који одговарајуће образовање није стекао
на српском језику, док кандидат који је одговарајуће
образовање стекао на српском језику испуњеност овог
услова доказује дипломом о стеченом образовању коју
прилаже и професионалну биофрафију. Уколико се
подносе фотокопије докумената, морају бити оверене.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност
за рад са децом и ученицима, лекарско уверење, подноси изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду.
Претходну психолошку процену способности кандидата
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за
послове запошљавања. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију о испуњености услова за рад на наведеном радном месту, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају на адресу школе у року од
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС,
диплому или уверење о стеченом образовању. Наведена документа се подносе у оригиналу или фотокопији и
морају бити уредно оверена. Уверење о неосуђиваности
прибавља установа по службеној дужности, а уверење
о психофизичкој и здравственој способности за рад са
децом подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве за слободно радно место послати на горенаведену адресу у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЂУРА ЈАКШИЋ”
26000 Панчево, Лава Толстоја 30
тел/факс: 013/344-998
e-mail: osdjurajaksicpa@gmail.com

Андрагошки асистент

са 50% радног времена, на одређено време
за школску 2018/2019. годину, место рада:
Панчево

УСЛОВИ: 1. Послове андрагошког асистента може
да обавља наставник, стручни сарадник и лице које
испуњава услове за пријем у радни однос, утврђене чланом 139. Закона о основама система образовања и васпитањаи и има најмање средње образовање; 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 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; 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад.

Посао се не чека, посао се тражи
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ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
12208 Костолац, Првомајска 1

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске године
(31.08.2019. године)

УСЛОВИ: I Кандидат треба да испуњава, сагласно чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, следеће услове: 1. да има одговарајуће образовање прописано Законом и Правилником о програму обуке за педагошког асистента; 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, 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; 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1
овог члана доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се током рада. Докази о испуњености
услова из става 1. тачке 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.
У поступку избора педагошког асистента прибавља се
мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе. II Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. III Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију, у овереној копији, заједно
са одштампаним пријавним формуларом, достављају
установи. IV Пријаве и приложена документација се не
враћају. V Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Молбе слати на адресу: Основна
школа „Јован Цвијић“, 12208 Костолац, Првомајска 1.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

12208 Костолац, Првомајска 1

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
преко 60 дана

УСЛОВИ: I Кандидат треба да испуњава, сагласно чл.
139 и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања, следеће услове: 1. да има одговарајуће
образовање прописано Законом и Правилником којим
се прописује степен и врста образовања наставника и
стручног сарадника у основној школи; 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, 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; 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1
овог члана доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се током рада. Докази о испуњености
услова из става 1 тачке 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.
Наставник је 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 интердисциБесплатна публикација о запошљавању

плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена који комбинују целине и одговарајуће научне,односно стручне областиили 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.
Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да
има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или вишим образовањем. II Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања. III Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, у овереној копији, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи.
IV Пријаве и приложена документација се не враћају.
V Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Молбе слати на адресу: Основна школа
„Јован Цвијић“ 12208 Костолац, Првомајска 1.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

12000 Пожаревац, VI личке дивизије 32
тел. 012/211-718, 012/226-422

Наставник француског језика

на одређено време, са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да поседује одговарајуће високо образовање у складу са чл. 139, 140 и 155 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), у складу са Законом
о високом образовању, односно образовање стечено на
основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до
10.9.2005. године. Степен и врста образовања морају
бити у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/13, 2/16,10/16
и 3/17). 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. Наставник и
стручни сарадник који је у току студија положио испит
из педагогије и психологије или положио стручни испит,
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање
из чл. 142 ст. 1 овог Закона. Кандидат треба да поседује уверење о држављанству (у оригиналу или овереној
копији); психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиља у породици, одузимања малолетног лица,
запуштања и злостављања малолетног лица или родоскврнућа, за кривично дело примања и давања мита.
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља школи.
Уз захтев кандидат доставља: оверени препис (копију)
дипломе о завршеном образовању са исправом којом
се доказује да је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно
доказ о положеним испитима из педагогије и психологије
или доказ да је кандидат положио стручни испит - испит
за лиценцу; извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија); доказ
из Министарства унутрашњих послова да није осуђиван,
не старији од 6 месеци; доказ из надлежног суда да се
против кандидата не води кривични поступак; попуњен
пријавни формулар скинут са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Кандидат мора да зна српски језик. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
слати на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 10
тел./факс: 223-371, тел. 540-225

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Потребна стручна спрема: проф. математике, дипл. математичар, дипл. математичар за теоријску
математику и примене, дипл. математичар за рачунарство и информатику, дипл. математичар - информатичар, проф. математике и рачунарства, дипл. математичар за математику економије, проф. информатике
- математике, дипл. математичар - астроном, дипл. математичар - примењена математика, дипл. математичар математика финансија (са изборним предметом основи
геометрије), дипл. информатичар, мастер математичар,
мастер проф. математике, мастер проф. математике и
физике, мастер проф. математике и информатике, мастер проф. физике и математике, мастер проф. информатике и математике, дипл. професор математике мастер,
дипл.математичар - мастер, дипл. инж. математике - мастер (са изборним предметом основи геометрије), дипл.
математичар - проф. математике, дипл. математичар теоријска математика, дипл. инж. математике (са изборним предметом основи геометрије), проф. хемије - математике, проф. географије - математике, проф. физике
- математике, проф. биологије - математике, проф. математике - теоријско усмерење, проф. математике - теоријски смер, дипл. математичар и информатичар, дипл.
математичар - механичар, мастер професор предметне
наставе. Лица која су стекла академско звање мастер,
односно дипломирани мастер, треба да имају завршене
основне академске студије на студијским програмима
из области математике или примењене математике/ са
положеним испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије или двопредметне наставе математике
и физике, односно математике и информатике. Кандидат мора да испуњава услове из Правилника о степену
стручног образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18) и из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања у погледу стручне спреме. Уз пријаву
на конкурс кандидат подноси и доказе о испуњености
услова из чл. 139 наведеног Закона: 1) доказ да има
одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела 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; 4) да има држављанство Републике Србије, 5) да зна српски језик. Докази о испуњености
услова из ст. 1 тач. 1, 3-5 овог члана саставни су део
пријаве на конкурс а доказ из ст. 1 тач. 2 прибавља се
пре закључења уговора о раду. Уколико је диплома о
стеченом образовању издата на српском језику, то је
доказ да кандидат зна српски језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Осим наведеног кандидат је
дужан да приложи уз пријаву - пријавни формулар са
интернет сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја и потписану биографију. Пре доношења
одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на тест психолошке процене способности за рад
са децом и ученицима код надлежне службе за послове
запошљавања. Докази о испуњености услова се подносе
у оригиналу или оверене фотокопије. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. Пријаве се подносе на горенаведену
адресу. 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. Кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са
децом и ученицима.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

12221 Мајиловац
тел. 012/674-008, факс: 012/674-378
e-mail: osmajilovac@gmail.com

Наставник информатике, изборни
предмет

на одређено време време до престанка
функције директора, за 10% радног времена

Наставник информатике, обавезни
предмет

на одређено време време до престанка
функције директора, за 10% радног времена

УСЛОВИ: у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне
спреме наставника стручних сарадника и помоћних
наставника у основној школи. Конкурс је отворен 10
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете и одштапани пријавни формулар са потребном документацијом
достављају установи. Уз пријаву кандидати дужни су да
доставе и следећу документацију: пријавни формулар
(попуњава се на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја); оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; уверење да имају
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима (што се доказује пре закључења уговора о
раду); уверење 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 (доказ доставља кандидат уз конкурсну документацију); доказ да
имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европских системом преноса бодова (напред наведено
образовање наставник, васпитач и стручни сарадник 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 знају језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве са потребном
документацијом доставити на адресу: Основна школа
„Вук Караџић“, 12221 Мајиловац. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

на казна затвора од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица или родоскврнуће, 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;
непостојање дискриминарног понашања утврђеног у
складу са законом.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на конкурс на
пријавном формулару Министарства просвете преузету са интернет странице; оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију документа о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; доказ о знању језика (осим за кандидате који су одговарајуће образовање стекли на том
језику); потврду о радном искуству; доказ о држављанству. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

на одређено време до краја школске године,
односно до 31.08.2019.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положена обука из
Интегралног програма обуке за остваривање програма
функционалног основног образовања одраслих; да је
кандидат држављанин РС; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела прописана чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати достављају: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству РС, диплому о стеченој стручној спреми
(оригинал или оверена фотокопија). Уверење о неосуђиваности прибавља школа, а лекарско уверење доставља
изабрани кандидат. Кандидати уз осталу документацију
достављају и пријавни формулар са званичног сајта
интернет странице Министарства просвете. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

18400 Прокупље, Кнез Михајлова 55
тел. 027/323-573

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања (високо образовање стечено на студијама другог
степена - мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије - по пропису који уређује високо обазовање
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), за наставника основне школе за образовање и васпитање деце са сметњама у развоју, педагога
или психолога; да поседује дозволу(лиценцу) за рад са
најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; знање
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; да
је држављанин РС; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-

64

| Број 792-793 | 29.08.2018.

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС

Педагошки асистент

на одређено време до краја 2018/2019.
године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; да кандидати
испуњавају услове из чл.144.и 155.Закона о основама
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 88/2017
и Правилником о врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник-Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013).
ОСТАЛО: Кандидати достављају: краћу биографију,
оверену фотокопију дипломе, извод рођених, уверење
о дражављанству - не старије од 6 месеци. Уверење о
неосуђиваности и потврду да се против кандидата не
води кривични поступак прибавља школа, лекарско уверење изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Проверу психофизичке способности за рад
са ученицима врши надлежна Служба за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“

Андрагошки асистент

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

18400 Прокупље, Ратка Павловића 43
тел. 027/321-698

СМЕДЕРЕВО

18400 Прокупље, Кнез Михајлова 35
тел. 027/323-573

ПРОКУПЉЕ

ОШ „НИКОДИЈЕ СТОЈАНОВИЋ ТАТКО“

11328 Водањ
тел./факс: 026/4715-004

Наставник математике

са 90% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника математике може бити примљен кандидат који
мора да поседује: одговарајуће високо образовање у
складу са чл. 139, 140 и 155 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017 и 27/18 - др. закон), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), у складу са
Законом о високом образовању, односно образовање
стечено на основним студијама у трајању од најмање
четири године по прописима који су утврђивали високо
образовање до 10.09.2005.године. Степен и врста образовања морају бити у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16 и 3/17). 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 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник
који је у току студија положио испит из педагогије или
психологије или положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст.
1 овог Закона; уверење о држављанству (оригинал или
оверена копија); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење
се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним
кандидатом); 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. Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом доставља школи. Уз захтев кандидат доставља: оверен препис (копију) дипломе о завршеном образовању са исправом којом се доказује да је
стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о положеним испитима из педагогије или психологије или доказ да је кандидат положио стручни испит, односно испит за лиценцу;
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за
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Наука и образовање
кривична дела наведена у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/18 - др. закон); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
уверење о држављанству (оригинал или оверена
копија). Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
се достављају непосредно или путем поште на адресу:
ОШ „Вожд Карађорђе”, 11328 Водањ. Сва потребна обавештења могу се добити код секретара школе, на број
телефона: 026/4715-004.

Наставник информатике

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

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника информатике може бити примљен кандидат који
мора да поседује: одговарајуће високо образовање у
складу са чл. 139, 140 и 155 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017 и 27/18 - др. закон), стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), у складу са
Законом о високом образовању, односно образовање
стечено на основним студијама у трајању од најмање
четири године по прописима који су утврђивали високо
образовање до 10.09.2005. године. Степен и врста образовања морају бити у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16 и 3/17). 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 6 бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у
складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија положио испит из педагогије
или психологије или стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст.
1 овог Закона; уверење о држављанству (оригинал или
оверена копија); психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење
се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним
кандидатом); 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. Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом доставља школи. Уз захтев
кандидат доставља: оверен препис (копију) дипломе о
завршеном образовању са исправом којом се доказује
да је кандидат стекао образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о
положеним испитима из педагогије или психологије или
доказ да је кандидат положио стручни испит, односно
испит за лиценцу; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у чл. 139
ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр.88/2017 и 27/18
- др. закон); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија); уверење о држављанству (оригинал или оверена копија). Рок за подношење пријаве на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају непосредно или путем
поште на адресу: ОШ „Вожд Карађорђе”, 11328 Водањ.
Сва потребна обавештења могу се добити код секретара
школе, на број телефона: 026/4715-004.

Национална служба
за запошљавање

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
11320 Велика Плана
Булевар деспота Стефана 40
тел. 026/516-021

Наставник српског језика

на одређено време, са 50% радног времена,
ради замене запосленог који ће у школској
2018/2019. години обављати дужност
помоћника директора школе

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има држављанство
Републике Србије, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да
зна језик на коме се остварује образовно – васпитни
рад, да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело, прописано чланом 139. став 1. тачка
3) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број: 88/2017– даље:
Закон), да има одговарајуће образовање: кандидати за радно место наставник, треба да испуњавају
услове из члана 140. Закона – што значи да треба
да поседују одговарајуће високо образовање стечено на: студијама другог степена (мастер академске,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005.године, на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембара 2005. године, а изузетно да је стекао
одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем, под условом
да је тражено образовање стекао на језику на коме се
остварује тај рад по програму одговарајуће високошколске установе, да испуњава услов из члана 142. став
1. и 4. Закона, који предвиђају да наставник из става
1. члана 140.Закона, 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 и сматра се да наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, има образовање из става 1. члана 142.Закона,
потребно је да кандидат испуњава услове у погледу
степена и врсте образовања, прописане Правилником
о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС
–Просветни гласник”, број:11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016 и 2/2017). Потребна документа: 1.Уз
пријаву на конкурс кандидати за радно место наставника немачког језика, треба да доставе оригинале или
оверене фотокопије следећих докумената (обавезно):
попуњен пријавни формулар објављен на званичној
интернет страници Министарства и да га заједно са
потребном документацијом доставе школи у року од
осам дана од дана објављивања конкурса; диплому
или уверење о стеченом одговарајућем образовању;
уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; доказ о поседовању образовања 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 – издат од
стране одговарајуће високошколске установе, односно уверење или други одговарајући документ о положеном испиту из педагогије и психологије у току студија; краћу биографију; 2. Доказ о неосуђиваности за
наведена кривична дела, прописана чланом 139.став
1. тачка 3) Закона, саставни је део пријаве на конкурс,
а психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима, врши надлежна служба за запошљавање,
пре закључења уговора о раду; 3. Доказ да кандидат
није под истрагом; 4. Кандидат који је раније обавио
психолошку проверу способности за рад са децом и
ученицима, може уз пријаву да достави податке о
томе када је и где провера извршена; 5. Изабрани
кандидат је у обавези да лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравстевној способности за рад са
децом и ученицима, достави пре закључења уговора
о раду. 6.Фотокопије докумената која нису оверена од
надлежног органа неће се узимати у обзир. 7. Небла-

говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
8. Попуњен пријавни формулар са одговарајућим
доказима (документацијом ),подносе се у року од (8)
осам дана од дана објављивања конкурса на адресу:
Основна школа „Свети Сава” - Велика Плана, Булевар
деспота Стефана 40, 11320 Велика Плана, са назнаком: „За конкурс”. 9. Конкурс ће бити објављен у публикацији „Послови” и преко Националне службе за
запошљавање у Великој Плани. 10. Контакт за информације: 026/516-021, Сузана Ристић, секретар школе.

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

Педагошки асистент

на одређено време за школску 2018/2019. до
31.08.2019. године

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање
- IV степен стручне спреме; 2. да има завршену уводну
обуку према Правилнику о програму обуке за педагошког асистента; 3. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 4. 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 обрзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (члан 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања); 5. да је
држављанин Р Србије; 6. да зна српски језик и језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете (формулар за пријем у радни однос у установи образовања
и васпитања - http://www.mpn.gov.rs/), а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар кандидати достављају: 1. диплому о стеченом
образовању - оригинал или оверену фотокопију; 2.
сертификат о завршеном уводном моделу (обуци) за
педагошког асистента, у складу са Правилником о
програму обуке за педагошког асистента („Службени
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2010) - оригинал или оверену фотокопију; 3. уверење из казнене евиденције МУП-а Р Србије - оригинал или оверену фотокопију (не старије од 6 месеци); 4. уверење
о држављанству - оригинал или оверену фотокопију
(не старије од 6 месеци); 5. диплому о стеченом образовању - оригинал или оверену фотокопију. Доказ из
тачке 1.2 - лекарско уверење се прибавља пре закључења уговора о раду. Некомплетне и неблаговремене
пријаве, као и пријаве са приложеним, а неовереним
фотокопијама неће се узети у разматрање. Пријаву са
документацијом доставити на горенаведену адресу
предшколске установе. Рок за пријаву је 15 дана од
дана објављивања у листу „Послови“.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Наука и образовање

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ
УЧЕНИКА
25260 Апатин, Пригревачка 72
тел. 025/772-216
e-mail: tsdu.s@tehnicka-apatin.edu.rs

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: 1. одговарајуће високо образовање - дипломирани економиста 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, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. радно
искуство у трајању од најмање три године на пословима дипломираног економисте за финансијско-рачуноводствене послове - шефа рачуноводства у школи
и дому ученика; 3. познавање рада на рачунару; 4.
пожељно, али не обавезно, поседовање сертификата
у области рачуноводства; 5. да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 6. 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; 7. да има
држављанство Републике Србије; 8. да зна српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати попуњавају формулар за пријаву на конкурс
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и одштампани
пријавни формулар заједно са потребном документацијом достављају школи. Кандидати уз пријавни формулар прилажу оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (кандидат који је стекао одговарајуће
високо образовање по прописима који уређују високо
образовање од 10. септембра 2005. године, доставља
и оверену фотокопију дипломе о завршеним студијама
првог степена); уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење или потврде о неосуђиваности за горенаведена
кривична дела и да није утврђено дискриминаторно
понашање, које издаје надлежна полицијска управа;
кандидати који образовање нису стекли на српском
језику, достављају и доказ да познају језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад - оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом образовању на
српском језику или оригинал или оверена фотокопија
уверења односно потврда о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе; потврду о радном искуству (на пословима
дипломираног економисте за финансијско-рачуноводствене послове - шефа рачуноводства). Кандидати
који буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана биће
упућени на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања. Кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду доставља уверење о
здравственог способности, не старије од шест месеци. Сви наведени документи достављају се у оригиналу или овереној фотокопији. Пријавни формулар
са потребном документацијом се подноси лично или
се шаље на горенаведену адресу у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Додатне информације могу се добити код секретара
школе, на број телефона: 025/772-216. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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СУБОТИЦА

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
25000 Сомбор, Апатински пут 90

Наставник математике

за 70,79% норме, на српском наставном
језику

УСЛОВИ: Одговарајуће образовање из чл. 140. став 1.
и 2. Закона о основама система образовања и васпитања “Сл. гласник РС”, бр.88/17 и Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама( “ Службени гласник РС-просветни
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016,13/2016-исп., 13/2016,
2/2017 и 13/2018); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; Да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвњење, за кривично дело примање
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање ; да
има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно -васпитни рад. Кандидати попуњавју пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријаву кандидат подноси:
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању; уверење -оригинал или оверену
фотокопију 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 родоскрвњење, за кривично
дело примање мита или давање мита, за кривично
дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање - издато од МУП-а, не старије од 6 месеци; уверење о држављанству-оригинал или оверена
фотокопија; оригинал или оверена фотокопија доказа о знању српског језика на коме се остварује образовно -васпитни рад-диплома о стеченом средњем,
, вишем или високом образовању на језику на коме
се остварује образовно -васпитни рад или потврда о
положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе; биографија -CV.
Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре
потписивања уговора о раду. У поступку одлучивања
о избору наставника конкурсна комисија врши ужи
избор кандидата које упућује на претходну проверу
психофизичких способности за рад са ученицима ,
коју врши надлежна служба запошљавања применом
стандардизованих поступака. Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће разматрати.Пријаве
са потребном документацијом подноси се непосредно или путем препоручене поште на наведену адресу
са назнаком „конкурс за пријем у радни однос“. Рок
за пријаву је 8 дана од објављивања у публикацији
„Послови“.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЕЧЕЊИ ИШТВАН”

24000 Суботица, Карађорђев пут 94

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
запосленог са послова помоћника директора
на послове наставника, а најдуже до
29.12.2018.године, са 40% радног времена,
за рад у одељењима на српском наставном
језику.

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018
- др. закони) 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) да има држављанство Републике Србије, 5) да
зна српски језик и језик на којем 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
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. Наставник мора да
има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. Наставник који
је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит
за лиценцу, сматра се да има напред наведено образовање. Образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина наставник 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. На основу члана 141 став 7 Закона о основама
система образовања и васпитања, послове наставника и стручног сарадника може да обавља лице које је
стекло средње, више или високо образовање на језику
на којем се остварује образовно-васпитни рад или је
положило испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да
изводи лице које је стекло високо образовање, и то
за: Српски језик: 1) професор српског језика и књижевности, 2) професор српског језика и књижевности
са општом лингвистиком, 3) професор српске књижевности и језика, 4) професор српске књижевности
и језика са општом књижевношћу, 5) дипломирани
филолог српског језика са јужнословенским језицима,
6) дипломирани филолог српске књижевности са јужнословенским књижевностима, 7) професор, односно
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, 8) професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, 9) професор српскохрватског језика
и опште лингвистике, 10) професор за српскохрватски
језик са јужнословенским језицима, 11) професор српскохрватског језика са источним и западним словенским језицима, 12) професор српскохрватског језика и
југословенске књижевности за наставу у школама у
којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно русинском или румунском језику, 13) професор, односно дипломирани филолог за југословенску
и општу књижевност, 14) професор југословенске књижевности са страним језиком, 15) дипломирани филолог за књижевност и српски језик, 16) дипломирани
филолог за српски језик и књижевност, 17) професор
српског језика и књижевности у одељењима за националне мањине, 18) професор српског језика и српске
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књижевности, 19) дипломирани компаратиста, 20) мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик,
Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и
лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратистиком), 21) мастер професор језика и књижевности
(студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са
општом књижевношћу.

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
запосленог са послова помоћника директора
на послове наставника, а најдуже до
29.12.2018. године, са 60% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице, под условима прописаним чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 др. закони) 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. Наставник
мора да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има
напред наведено образовање. Образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
наставник 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. На основу члана 141 став 7 Закона о основама система образовања
и васпитања, послове наставника и стручног сарадника може да обавља лице које је стекло средње, више
или високо образовање на језику на којем се остварује
образовно-васпитни рад или је положило испит из тог
језика по програму одговарајуће високошколске установе. Наставу и друге облике образовно-васпитног
рада у разредној настави може да изводи: професор
разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом, професор
разредне наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер,
професор разредне наставе и ликовне културе за
основну школу.

Наставник географије

за рад у одељењима у којима се настава
изводи на српском наставном језику, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
запосленог са послова директора школе, а
најдуже до 12.08.2022. године

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице, под условима прописаним чл. 139 и
140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018
- др. закони) 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
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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. Наставник мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има напред наведено образовање. Образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина наставник 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. На основу
члана 141 став 7 Закона о основама система образовања и васпитања, послове наставника и стручног
сарадника може да обавља лице које је стекло средње,
више или високо образовање на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад или је положило испит
из тог језика по програму одговарајуће високошколске
установе.Наставу и друге облике образовно-васпитног
рада у предметној настави може да изводи лице које
је стекло високо образовање, и то за: Географија: професор географије, дипломирани географ, професор
географије и историје, дипломирани професор биологије и географије,дипломирани професор географије и
информатике, професор биологије-географије, професор физике-географије, професор географије-информатике, дипломирани професор географије-мастер,
дипломирани географ - мастер, мастер географ, мастер професор географије, мастер професор биологије
и геогра мастер професор географије и информатике,
дипломирани географ - просторни планер. Лица која су
стекла академско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају завршене основне академске
студије студијског програма: географија, дипломирани
географ, професор географије, двопредметне студије
биологије и географије или двопредметне студије географије и информатике.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова (уверење високошколске установе) или доказ да је у току студија положио испите
из педагогије и психологије или оверену фотокопију
положеног стручног испита или испита за лиценцу, за оне кандидате који то поседују; доказ 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
(не старије од 6 месеци), уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци) и доказ
о знању српског језика - доказ да је положио испит
из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе, који је у обавези да достави кандидат
који одговарајуће образовање није стекао на српском
језику. Сви докази прилажу се у овереној фотокопији.
Психолошку процену способности кандидата за рад са
децом и ученицима извршиће Национална служба за
запошљавање применом стандардизованих поступака. У складу са чланом 155 став 1 и 2 и чланом 154
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар

на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом достављају школи. Пријаве са потребном документацијом
слати на адресу школе, са назнаком: „За конкурс”. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Одлука о избору кандидата биће донета
у року од 30 дана од дана истека рока за подношење
пријава, о чему ће бити обавештени сви кандидати,
у складу са Законом. Контакт телефон: 024/525-799,
Гордана Поњаушић, секретар школе.

ОСНОВНА ШКОЛА „СЕЧЕЊИ ИШТВАН”
24000 Суботица, Карађорђев пут 94
тел. 024/525-799

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане чланом 122, чланом 139 и
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017 и
27/2018 - др. закони): да поседује одговарајуће високо
образовање из члана 140 став 1 тачка 1) и 2) и став 2.
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др.
закони) за наставника основне школе, педагога или
психолога, стечено на: 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, 3) лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне области, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; 2. да има дозволу
за рад (положен стручни испит - лиценца), за наставника, педагога или психолога; 3. да је савладало обуку
и да има положен испит за директора установе; 4. да
има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 5. да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
6. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (да 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 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), 7. да има држављанство Републике Србије,
8. да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању, оверен
препис или оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену
фотокопију, не старије од 6 месеци), потврду о радном
искуству у области образовања и васпитања (оригинал),
преглед кретања у служби са биографским подацима и
оквирни план рада за време мандата, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију),
уверење Привредног суда да није правноснажно осуђен
за привредни преступ у вршењу раније дужности (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана),
уверење основног суда 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
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Наука и образовање
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање
мита и друга кривична дела против службене дужности,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом
без обзира на изречену кривичну санкцију (оригинал
или оверена фотокопија, не старије од 30 дана), доказ
МУП-а о неосуђиваности правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана), оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) уколико исти има, а уколико нема потписану изјаву
да није имао стручно-педагошки надзор у раду, уколико
се на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања, оверену фотокопију. Документација без доказа о положеном испиту за директора
сматраће се потпуном, а изабрани кандидат ће бити у
обавези да положи наведени испит у законском року,
у складу са условима прописаним чланом 122. Закона
о основама система образовања и васпитања. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о међусобним правима и обавезама
директора школе. Доказ о знању српског језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад доставља само
кандидат који одговарајуће образовање није стекао на
српском језику, а доказује се потврдом високо школске
установе да је кандидат положио српски језик. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране,
као ни фотокопије докумената које нису оверене од
стране надлежног органа (суда, органа општинске-градске управе, јавног бележника). Пријављени кандидати писмено ће бити обавештени о избору директора у
складу са законом. Пријаве са овом документацијом се
не враћају и задржавају се у архиви школе. Пријаве са
доказима о испуњавању услова конкурса који немају
трајни карактер не могу бити старије од шест месеци.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања.
Кандидат пријаву на конкурс за избор директора и доказе о испуњавању свих услова тражених конкурсом подноси у затвореној коверти препорученом поштом, на
адресу школе: ОШ „Сечењи Иштван” Суботица, 24000
Суботица, Карађорђев пут 94, са назнаком: „Пријава на
конкурс за директора школе“ или лично у просторијама
секретара школе, радним даном од 08.00 до 14.00 часова. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе на телефон број: 024/525-799.

Здравствена нега

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“

са 45% радног времена, на одређено време замена запосленог преко 60 дана

24000 Суботица, Банијска 67

Конкурс објављен 15.8.2018. године у публикацији „Послови” број 790-791, поништава се за
радно место директора школе, на период од четири године.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
24000 Суботица, Београдски пут 126

Физика на мађарском наставном језику

са 68% радног времена, на одређено време замена запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме:(1) професор
физике; (2) дипломирани физичар; (3) дипломирани астрофизичар; (4) дипломирани инжењер физике,
смер индустријска физика; (5) дипломирани физичар за
општу физику; (6) дипломирани физичар за примењену физику; (7) професор физике за средњу школу; (8)
дипломирани физичар - истраживач; (9) дипломирани
физичар за теоријску и експерименталну физику; (10)
дипломирани (13)дипломирани физичар - мастер; (14)
дипломирани физичар - мастер физике - метеорологије;
(15) дипломирани физичар - мастер физике - астрономије; (16) дипломирани физичар - мастер медицинске
физике; (17) дипломирани професор физике - хемије мастер; (18) дипломирани професор физике-информатике - мастер; (19) дипломирани физичар - професор
физике - мастер; (20) дипломирани физичар - теоријска
и експериментална физика - мастер; (21) дипломирани физичар - примењена и компјутерска физика - мастер; (22) дипломирани физичар - примењена физика и
информатика - мастер; (23) мастер физичар; (24) мастер
професор физике. Лице из тачке 14) које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене
основне академске студије на студијским програмима из
области физике. Уколико школа конкурсом не заснује
радни однос са лицем које испуњава услове, наставу
и друге облике образовно-васпитног рада за предмет
Физика може да изводи и: професор физике - хемије;
дипломирани физичар - информатичар; дипломирани
физико-хемичар; дипломирани инжењер електротехнике, смер техничка физика; дипломирани астроном, смер
астрофизика.

Физичко васпитање

на одређено време, замена запосленог преко
60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме:(1) професор
физичког васпитања; (2) дипломирани педагог физичке културе; (3) професор физичке културе; (4) професор
физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком
спортске гране; (5) професор физичког васпитања дипломирани организатор спортске рекреације; (6) професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут; (7) дипломирани професор физичког васпитања и
спорта - мастер; (8) дипломирани професор физичког
васпитања кинезитерапије - мастер; (9) мастер професор физичког васпитања и спорта; (10) мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије; (11) мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет- односно физичко васпитање).

Здравствена нега

са 27% радног времена, на мађарском
наставном језику, на одређено време, замена
запосленог преко 60 дана

Школа је знање,
посао је занат
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УСЛОВИ: VI, VII/1 степен стручне спреме: виша медицинска сестра-техничар; 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; дипломирани организатор
здравствене неге;дипломирани организатор здравствене неге-мастер; мастер организатор здравствене неге;
мастер професор предметне наставе (претходно завршене основне академске студије у области здравства).
Лице за ово радон место треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и
социјална заштита.

УСЛОВИ: VI, VII/1 степен стручне спреме: виша медицинска сестра - техничар; 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; дипломирани организатор
здравствене неге; дипломирани организатор здравствене неге - мастер; мастер организатор здравствене неге;
мастер професор предметне наставе (претходно завршене основне академске студије у области здравства).
Лице за ово радно место треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и
социјална заштита.

Прва помоћ

са 28% радног времена, на мађарском
наставном језику, на одређено време, замена
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VI, VII/1 степен стручне спреме: (1) доктор
медицине; (2) доктор стоматологије;
(3) специјалиста доктор медицине, одговарајуће специјализације; (4) виша медицинска сестра; (5) виша
медицинска сестра - техничар; (6) виша медицинска сестра општег смера; (7) виша медицинска сестра интернистичког смера; (8) виша медицинска сестра хируршког смера; (9) виши медицински техничар; (10) виша
медицинска сестра (11) струковна медицинска сестра;
(12) организатор здравствене неге; (13) специјалиста
струковна медицинска сестра; (14) дипломирана медицинска сестра; (15) мастер медицинска сестра;(16)
дипломирани организатор здравствене неге; (17) дипломирани организатор здравствене неге - мастер; (18)
мастер организатор здравствене неге; (19) мастер професор предметне наставе (претходно завршене основне
академске студије у области здравства). Лице за ово
радно место под тач. (4)-(19) ове тачке треба да има
претходно стечено средње образовање у подручју рада
Здравство и социјална заштита.
УСЛОВИ КОНКУРСА: Кандидат мора да испуњава услове
за заснивање радног односа прописане чл.139. и чл.140.
став 1.Закона о основама образовања и васпитања, а то
су: 1. одговарајуће високо образовање у складу са чл.
140. став 1.Закона : на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), 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
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.
држављанство Републике Србије, 5. да зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Члан 141. став 3. Закона регулише да, изузетно, послове наставника уметничких и стручних предмета у музичкој школи и одређених стручних предмета у стручној школи, за које се не образују наставници
са одговарајућим образовањем из члана 140. ст. 1. и 2.
овог закона, може да обавља и лице са одговарајућим
образовањем из члана 140. став 3. овог закона, односно средњим образовањем. Члан 140. став 3. Закона
регулише да изузетно, наставник и васпитач јесте и
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем.
Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и
васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 – испр.,
13/2016, 2/2017 и 13/2018) прописује се степен и врста
образовања наставника из општеобразовних предмета,
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Наука и образовање
стручних сарадника и васпитача у стручним школама
за сва подручја рада, и то за стицање средњег образовања и васпитања у трогодишњем и четворогодишњем
трајању. Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада здравство
и социјална заштита (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 21/2015, 11/2016 и 13/2018) прописује
се степен и врста образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална заштита и
то за стицање образовања у трајању од две године и
за средње образовање и васпитање у трогодишњем и
четворогодишњем трајању. Кандидат је дужан да уз
попуњени пријавни формулар , који се преузима на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs) на конкурс достави: оверену копију доказа о стеченом одговарајућем високом образовању у складу с чл.140. Закона; уверење из казнене евиденције МУП-а да лице није
осуђивано, у складу са чл. 139. став 1. тачка 3) Закона;
оригинал или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије; оверену копију доказа да зна српски
и мађарски језик; (оверена копија дипломе о завршеној
средњој школи, вишој школи или факултету на српском/
мађарском језику или уверење о положеном испиту
из српског/мађарског језика по програму одговарајуће
високошколске установе); биографију са прегледом
радних ангажовања. Уколико је кандидат стекао одговарајуће високо образовање из члана 140. став 1. Закона
на српском језику , сматра се да је достављањем овог
доказа, доставио и доказ да зна српски језик. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни однос, 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.
Након психолошке процене конкурсна комисија обавиће
разговор са кандидатима који се налазе на листи кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос
и доноси решење о избору кандидата. Изабрани кандидат доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима пре
закључења уговора о раду.

Спремач/ица

са 76% радног времена, на одређено време,
замена запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: основна школа.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати (за остала радна места) прилажу следећа документа: молбу
са биографијом;оригинал сведочанства о завршеном
основном образовању и васпитању или оверену фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању
и васпитању или други оригинални доказ о завршеној
основној школи или оверену фотокопију оригиналног
доказа о завршеној основној школи;оригинал уверења
о држављанству или оверену фотокопију уверења о
држављанству;лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима (подноси се пре закључења уговора о раду);
уверење да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Копије
доказа које се подносе при конкурисању оверавају се од
стране надлежног органа,у супротном, неће се узети у
разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве доставити на адресу:
Средња медицинска школа, 24106 Суботица, Београдски
пут 126, са назнаком: ,,Конкурс за радно место”.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Бесплатна публикација о запошљавању

ЕКОНОМСКА СРЕДЊА ШКОЛА
„БОСА МИЛИЋЕВИЋ“
24000 Суботица, Ђуре Ђаковића 21
тел. 024/559-255

Наставник економске групе предмета на
српском наставном језику
са 29% радног времена, на одређено време,
замена запосленог преко 60 дана - до
престанка обављања дужности директора

Наставник економске групе предмета на
мађарском наставном језику
са 71% радног времена, на одређено време,
замена запосленог преко 60 дана - до
престанка обављања дужности директора

Наставник економске групе редмета на
српском наставном језику
са 35% радног времена, на одређено време
ради замене запосленог распоређеног на
послове помоћника директора

Наставник економске групе редмета на
мађарском наставном језику
са 10% радног времена, на одређено време
ради замене запосленог распоређеног на
послове помоћника директора

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за заснивање радног односа прописане чл. 139. и чл. 140. став
1. Закона о основама образовања и васпитања, а то
су: 1. одговарајуће високо образовање у складу са
чл. 140. став 1. Закона: на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), 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 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,
држављанство Републике Србије, да зна српски језик
и мађарски језик уколико конкурише за радно место
наставника који образовно-васпитни рад остварује на
том језику. Услови у погледу образовања: (1) дипломирани економиста; (2) дипломирани економиста смера финансијски, банкарски и берзански менаџмент;
(3) дипломирани економиста за рачуноводство и
ревизију; (4) мастер економиста, претходно завршене
основне академске и мастер студије у области економије; (5) дипломирани економиста у области међународног пословања.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз попуњени пријавни формулар, који се преузима на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs) на конкурс достави: оверену копију доказа о стеченом одговарајућем високом
образовању у складу с чл. 140. Закона; уверење из
казнене евиденције МУП-а да лице није осуђивано,
у складу са чл. 139. став 1. тачка 3) Закона ; оригинал или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије, не старији од 6 месеци; оверену
копију доказа да зна српски језик (за сва радна места)
и мађарски језик уколико конкурише за радно место
наставника који образовно-васпитни рад остварује
на том језику (оверена копија дипломе о завршеној
средњој школи, вишој школи или факултету на српском/мађарском језику или оверена копија уверења
о положеном испиту из српског/мађарског језика по
програму одговарајуће високошколске установе),
биографију са прегледом радних ангажовања (обавезно навести адресу за пријем поште и број телефона). Копије доказа које се подносе при конкурисању
оверавају се од стране надлежног органа, у супротном неће се узети у разматрање. Уколико је кандидат стекао одговарајуће високо образовање из члана
140. став 1. Закона на српском језику, сматра се да је

достављањем овог доказа, доставио и доказ да зна
српски језик. Кандидати који испуњавају услове за
пријем у радни однос, 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. Након психолошке процене, конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима који се налазе на листи кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос и доноси решење о избору кандидата. Изабрани кандидат
доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима пре
закључења уговора о раду (не у склопу конкурсне
документације). Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве доставити на адресу: Економска средња Школа „Боса Милићевић”; Ђуре Ђаковића број 21; 24 000
Суботица (са назнаком ,,Конкурс за пријем у радни
однос наст. економске групе предмета”). Информације о конкурсу могу се добити од секретара школе
Наташе Николић, путем телефона: 024/559-255.

ШАБАЦ
ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ”
15000 Шабац
Војводе Јанка Стојићевића 38
тел. 015/334-910, 334-911

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (до повратка
запосленог са обављања плаћене
професионалне функције)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: 1. да имају одговарајуће високо образовање
у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13,
2/16, 11/16, 2/17, 3/17); 2. да имају психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење о томе као доказ доставља
кандидат који буде изабран пре закључења уговора о
раду); 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 језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику, кандидат доставља доказ одговарајуће високошколске установе надлежне за издавање таквих докумената о познавању језика на коме
се изводи образовно – васпитни рад).
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа документа: 1. оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању, у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС –
Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17,
3/17); 2. извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију), 3. уверење о држављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал
или оверену фотокопију), 4. доказ да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“
бр. 88/2017); 5. доказ о познавању српског језика и
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад
подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
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Пријаве слати на горенаведену адресу. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Ближе информације о конкурсу могу
се добити добити код секретара школе и путем телефона: 015/334-910, 334-911.

УЖИЦЕ
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
31000 Ужице, Немањина 148
тел. 031/3512-694 лок. 113
e-mail: ssmedskouzi1@gmail.com

Професор српског језика и
књижевности

на одређено време до 18 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор српског језика и књижевности, познавање рада на рачунару. Контакт телефон: 031/3512-694. лок. 113, Мирјана
Павловић.

ВАЉЕВО
СРЕДЊА ШКОЛА
„ХИЉАДУ ТРИСТА КАПЛАРА”
14240 Љиг, Војводе Мишића 26
тел. 014/3445-173

Директор

на период од четири године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може се
пријавити кандидат који испуњава услове прописане
чланом 139. и чланом 140. став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања: да има високо,
одговарајуће образовање за рад за наставника, педагога
или психолога; да има психичку, физичку и здраствену
способност за рад са децом и ученицима; да је држављанин Републике Србије; да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад; 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 насиља у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвљење,
за кривично дело примања мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има положен испит за директора школе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран,
али ће бити дужан да испит за директора школе положи
у року од две године од дана ступања на дужност); да
има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверен препис или
оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу; извод из матичне
књиге рођених и уверење о држављанству РС; доказ да
није осуђиван сходно члану 139. став 1. тачка 3. Закона
о основама система образовања и васпитања; доказ о
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику); потврду о радном искуству у области
образовања и васпитања; радну биографију; оквирни план рада за време мандата; доказе о поседовању
организационих способности. Директор школе бира се
на период од четири године. Директору школе мирује
радни однос за време трајања два мандата и има право
да се врати на послове које је обављао пре именовања.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве се подносе непосредно
школи или путем поште на горе наведену адресу. За све
додатне информације у вези конкурса јавити се секретару школе на тел. 014/3445-173.
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је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Ближе информације о јавном конкурсу могу се добити на телефон: 017/400-630. Пријаве
слати на горенаведену адресу.

ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ВРШАЦ

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

ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ”

Предавач за ужу научну област
Примарна прерада дрвета

26366 Велика Греда, Маршала Тита 116
тел. 013/865-333

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: академски назив магистра, односно стручни
назив специјалисте академских студија, завршен шумарски факултет, технички факултет, три године радног
стажа у настави. Општи и посебни услови за избор у
звање су прописани члановима 73 и 74 Закона о високом
образовању, Статутом Школе и Правилником о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак научних и стручних радова,
сами радови, оверене дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству), подносе се на адресу: Висока школа
примењених струковних студија, 17500 Врање, Филипа
Филиповића 20, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

17501 Врање, Пионирска 5
тел. 017/400-630

Наставник српског језика

на одређено време до повратка радника са
функције

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24 Закона о раду треба
да испуњава и посебне услове предвиђене одредбама чл. 139, 140 и 144 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/2017 и 27/2018 - др закон) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник“, број 11/12, 15/13, 02/16, 10/16, 11/16,
2/17 и 3/17). Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи: пријавни формулар са интернет сајта
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверен препис (копију) дипломе о одговарајућем
образовању; оригинал/оверену копију уверења о
држављанству Републике Србије, не старије од 6
месеци; оригинал/оверену копију извода из матичне
књиге рођених; оригинал/оверену копију уверења о
неосуђиваности; радну биографију и телефон за контакт; доказ да зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Кандидат који
буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима. Сви докази
прилажу се у оригиналу или копији која је прописно
оверена код јавног бележника. Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом, доставља
школи у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована одлуком директора дел. бр. 839 од 06.08.2018.
године. Кандидати који буду изабрани у ужи избор
биће упућени на психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима, коју врши НСЗ применом
стандардизованих поступака. Уколико је већ извршена психолошка процена способности (у периоду од 6
месеци пре истека рока за пријаву на овај конкурс),
кандидат ће у пријави назначити када и где је извршена. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року
од осам дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима
и доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Разговор са кандидатима обавиће се у просторијама
школе, с тим што ће кандидати о датуму и времену
бити обавештени на бројеве контакт телефона које су
навели у својим пријавама. Рок за подношење пријава

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове прописане у члану 122. 139. и члану 140. став
1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017), у даљем тексту:
Закон. За директора ОШ „Јован Стерија Поповић” Велика Греда, може бити изабрано лице које има одговарајуће високо образовање стечено на: 1) студијама другог степена мастер академске студије, мастер струковне
студије или 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 – у ком случају је неопходна
завршеност студија првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета) или 2) основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, за
наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога
и психолога школе; поседовање дозволе за рад (лиценце) за наставника, васпитача или стручног сарадника;
поседовање психичке, физичке и здравствене способност за рад са децом и ученицим; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично
дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела противполне 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; поседовање држављанства Републике Србије; знање српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад
у Школи; поседовање лиценце за директора школе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран,
али ће бити дужан да испит за директора школе положи у року од две године од дана ступања на дужност);
најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања у школи, после стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из
члана 140.став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања, за директора Школе може да бити
изабрано лице које, уз испуњеност осталих горе наведених услова, има одговарајуће образовање из члана
140. став 3. Закона, то јест високо образовање стечено
на студијама првог степена (основне академске, односо
струковне и специјалистичке 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 школе и најмање десет година рада у школи,
после стеченог одговарајућег образовања. Директор се
бира на период од четири године.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање, као и фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа (јавног бележника, градске или општинске
управе, суда). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: биографске податке, односно радну биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту (дозволи за рад); положен испит за директора
(пријава се неће сматрати непотпуном уколико кандидат нема, па ће изабрани кандидат бити у обавези да
положи испит за директора у року од две године); потвр-

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

Наука и образовање
да о годинама рада после стеченог одговарајућег образовања (оригинал); лекарско уверење (не старије од 6
месеци); уверење о некажњавању из Суда и СУП-а за
кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3) Закона и из
Привредног суда да није осуђиван за привредни преступ
(не старије од 6 месеци); уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених,
оригинал или оверена фотокопија; доказ о знању српског језика (осим кадидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику); доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужност директора). Пријаве доставити на адресу:
ОШ „Јован Стерија Поповић” Велика Греда, Маршала
Тита 116, 26366 Велика Греда, у затвореној коверти,
са назнаком „Конкурс за директора школе”, лично или
поштом. Ближе инфорације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, на телефон: 013/865-333.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„9. СРПСКА БРИГАДА“

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11
тел. 030/463-343
e-mail: osboljevac@beotel.rs

Педагошки асистент

на одређено време за школску 2018/2019.
годину, односно до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: завршена најмање средња школа, било ког
смера, завршен програм обуке за педагошког асистента - 9 модула у трајању од 196 часова (36 ЕСПБ). Кандидат уз молбу прилаже: оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченом одговарајућем образовању и
језику на коме су се школовали, уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6
месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију, не старији од 6 месеци), оверену
фотокопију сертификата о завршеном програму обуке за

педагошке асистенте; уверење о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврњење, за кривично дело
примања мита или давања 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 санкцију и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом (лекарско уверење) изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве доставити на адресу: Основна школа „9. српска бригада“ Кнеза
Милоша 11, 19370 Бољевац, са назнаком: „За конкурс”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. Рок за подношење молбе је 8 дана од дана
објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “БУЦКО”
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 16

Васпитач
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање
из чл 140. и чл. 141. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/17); 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 три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимања малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвњење, 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 дискрими-

наторно 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 на конкурс је осам
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Предшколска
установа “Буцко” Сокобања, Митрополита Михаила 16,
18230 Сокобања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање
из чл 140. и чл. 141. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/17); 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 три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимања малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвњење, 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; 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 на конкурс је осам
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Предшколска
установа “Буцко” Сокобања, Митрополита Михаила 16,
18230 Сокобања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
Бесплатна публикација о запошљавању
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Социо-економски савет за укидање смањења плата у јавном сектору

КОНСТРУКТИВНИ И КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЗИ
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић
изразио је очекивање да ће већ на следећој седници Савета, која би требало
да буде одржана у септембру, министар финансија дати одговор у вези
са иницијативом за укидање смањења плата у јавном сектору

С

оцио-економски савет (СЕС), у коме су представници власти,
послодаваца и синдиката, подржао је иницијативу да се ван
снаге стави Закон о привременом умањењу плата у јавном сектору, као и иницијативе за измену закона о јавним набавкама,
о порезу на имовину, о ПДВ-у и о порезу на добит правних лица.
Усвојен је и текст предлога Стратегије безбедности и здравља
на раду 2018–2022. године, као и Акциони план за спровођење тог
закона. То су новинарима на заједничкој конференцији након седнице саопштили министар за рад Зоран Ђорђевић, председник Уније
послодаваца Србије Милош Ненезић, као и представници синдиката
Љубисав Орбовић и Зоран Стојиљковић.
„Унија послодаваца је дала иницијативу за измену закона о јавним набавкама, о порезу на имовину, о ПДВ-у и о порезу на добит
правних лица, а иницијативу за стављање ван снаге Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава, поднео
је Савез самосталних синдиката и дато је позитивно мишљење на ову
иницијативу“, рекао је председавајући СЕС-а Милош Ненезић.
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић рекао да је су то конструктивни и конкретни предлози и
изразио очекивање да ће већ на следећој седници Савета, која би требало да буде одржана у септембру, министар финансија дати одговор
у вези са иницијативом за укидање смањења плата у јавном сектору.
Када је реч о измени Закона о јавним набавкама, Ђорђевић је рекао да Влада размишља о томе како би закон и процес набавки били
што ефикаснији и изразио очекивање да те измене буду усвојене до
краја године.
„И сам сам био сведок, као министар, да у неким случајевима
јавне набавке иду тешко, због опструкције неких понуђача, а да се
не користе сви инструменти када је у питању негативна референтна листа... Предлог је да унапредимо процес и онемогућимо оне који
имају злу намеру да пошто-пото нешто зауставе“, рекао је Ђорђевић.
Председник Савеза самосталних синдиката Србије (СССС) Љубисав Орбовић рекао је да су се чланови Савета сагласили са иницијативама, али је изнео замерку што седници нису присуствовали премијерка Ана Брнабић и министар финансија Синиша Мали, јер је реч
о важним питањима.
Када је у питању иницијатива коју је поднео СССС, Орбовић је
подсетио да је у претходном периоду било повећања плата у појединим секторима које обухвата тај акт, попут здравства, образовања,
културе, али да у многим јавним предузећима није долазило до повећања, па су зараде у јавним установама попут Поште, Фонда ПИО,
НСЗ, РФЗО-а, комуналним предузећима – ниске.
„СЕС је прихватио, иницијатива је поднета благовремено, очекујем да ће на седници Владе бити прихваћена, а остало је довољно
времена да се у буџету сагледа ово питање“, рекао је Орбовић.

Бесплатна публикација о запошљавању

ЦИЉ ДА ЗАКОН БУДЕ ЕФИКАСНИЈИ
Зоран Ђорђевић је изјавио да је циљ измена Закона о социјалној заштити да буде ефикаснији, а не да се било коме смање или
ограниче социјална давања. Министар је напоменуо да је јавна
расправа одржана у свим градовима, те да би, пре критике, требало сачекати коначну верзију предлога. Коментаришући критике
на предложене измене Закона о социјалној заштити, Ђорђевић је
рекао да је намера да се изради модеран закон који би био функционалан.

Разлика у родитељском додатку
до краја године
Министар Зоран Ђорђевић изјавио је да ће разлика у родитељском додатку за друго, треће и четврто дете родитељима бити исплаћена до краја године. Ђорђевић је тако одговорио на питање да
ли је до њега дошла информација да још нису почеле да се спроводе
мере за подстицање рађања које су ступиле на снагу 1. јула, односно
да поједини родитељи и даље добијају стари износ – за друго дете
6.000 уместо 10.000 динара.
„Закон је почео да се примењује 1. јула, за нешто ретроактивно,
за нешто не. Када су у питању друго, треће и четврто дете, за њих ће
бити ретроактивно исплаћена разлика до краја године, у наредних
шест месеци. Финансијска средства имамо, она су обезбеђена“, рекао
је Ђорђевић.
Упитан за кашњење исплата накнада породиљама, Ђорђевић је
истакао да тих кашњења више нема и да се исплаћују најкасније до
20. у месецу, за претходни месец. Појаснио је да је закон измењен управо да не би више било кашњења, јер је раније постојао „корак више“,
односно послодавци су исплаћивали накнаду, а онда морали држави
да пруже доказ да су платили породиљи, како би им држава рефундирала средства. Сада је, наводи, предвиђено да држава исплаћује директно породиљама, од тренутка када оду на породиљско боловање.
„Нема кашњења. Одредили смо да 20. у месецу буде датум за исплату, водили смо речуна о исплати плата и пензија, како не бисмо оптеретили трезор, тако да ништа не касни“, рекао је Ђорђевић. Извор: Танјуг
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Кошава покреће 186 турбина

ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЈА

У Јужном Банату граде се ветропаркови вредни скоро милијарду евра.
Инвеститори из Абу Дабија, Италије, Белгије и Холандије
У овом крају Србије, где ветрови дувају готово свих 365 дана, за две до три године требало
би да буде подигнуто укупно 186 ветрогенератора, из којих ће се зеленом енергијом снабФАРМЕ ЧИСТЕ
девати око 200.000 домаћинстава. Вредност тих инвестиција је скоро милијарду евра, што
ОБНОВЉИВЕ
ЕНЕРГИЈЕ
представља једно од највећих улагања у Србији.
Ветропаркове граде инвеститори из Абу Дабија, Италије, Белгије и Холандије, који су поЕнергија ветра је један од чистих начина
сле опсежних мерења, започетих пре десет година, утврдили да је тај регион најповољнији за
за добијање електричне енергије, због чега
улагања. Први еколошки киловати електричне енергије одатле су почели да се дистрибуирају
је у свету препозната као важан фактор за
путем ЕМС пре две године, када је италијанска „Финтел енергија“ пустила у рад две турбине
будућност планете. Као праве фарме чису селу Избиште, код Вршца. Иста фирма тамо сада гради ветропарк „Кошава“ са 20 турбина,
те обновљиве енергије, ветропаркови су
чија је вредност 120 милиона евра.
уобичајени у читавом свету. Постављају
„Предвиђено је да ‚Кошава‘ почне са радом до краја идуће године. После тога ћемо у насе на местима где дувају стални, такозваставку подићи још 19 турбина, јер желимо што више да искористимо потенцијал ветра који
ни планетарни ветрови. Међу највећим
Србија има“, каже Тицијано Ђованети, извршни директор „Финтел енергије“, иначе пионира у
том послу у нашој земљи.
ветропарковима су Gansu Wind Farm у Кини
Осим што ће држава, захваљујући тим инвестицијама, испунити обавезу да до 2020. године
са капацитетом од око 6.000 мегавата и
производи 27 процената струје из обновљивих извора, вишеструку корист од изградње ветроAlta Wind Energy Center у Калифорнији са око
паркова имаће и локалне самоуправе и власници парцела на којима ће бити подигнуте тур1.000 мегавата. Што се тиче такозваних
бине. Само је у неразвијеној општини Алибуoffshore, односно плутајућих ветропаркова
нар, у чијем ће атару бити изграђено највише
на океанској или морској пучини, издвајају
ветрогенератора, укупно 88, потписано више
се британске London Array и Greater Gabbard
од стотину уговора о вишегодишњем закупу
Wind Farm.
земљишта. Захваљујући томе, у ту општину
је ушло око три и по милиона евра, а додатни
приходи се очекују добијањем дела укупног
годишњег профита ветроелектрана. Слично је и у осталим опшинама.
У Алибунару од прошле године раде четири турбине које је белгијска фирма „Елисио“
подигла поред међународног пута Београд - Вршац - Темишвар. За септембар је најављено
пуштање у рад још 21 турбине истог инвеститора. Ускоро би и белгијско-холандска компанија „Виндвижн“ требало да почне подизање 58 турбина, а „Балкан електрик“ пет.
У суседној општини Ковин Арапи увелико дижу ветропарк „Чибук 1“, са предвиђених 57
турбина које ће коштати 290 милиона евра.
Извор: Вечерње новости

Заштита животне средине

РЕЦИТЕ НЕ ПЛАСТИЧНОЈ КЕСИ
Накнаде за пластичне кесе, које се крећу од 2 до 5 динара, увели су готово сви велики
трговински ланци у Србији. Новчане накнаде, хуманитарне акције и поклон цегери
преполовили су употребу пластичних кеса, што потврђују и подаци Министарства за
заштиту животне средине, који кажу да је употреба кеса смањена за 60 одсто
Према последњим истраживањима, грађани Србије у просеку су
трошили седам пластичних кеса дневно, односно чак 2.555 годишње.
Тако је, према рачуници, у току годину дана у нашој земљи употребљавано две милијарде кеса. Просечно време коришћења једне кесе је 12
минута, а за њену разградњу потребно је између 400 и 1.000 година.
Европска унија је како би смањила њихову употребу донела директиву која ограничава максималну годишњу потрошњу кеса на 90 по особи до краја 2019. године, односно на 40 до 2025. године.
У оквиру усвојене Европске стратегије која подразумева смањење
употребе пластичних кеса као меру смањења загађења животне средине, НУРДОР је покренуо и једномесечну кампању „Реците не пластичној
кеси и нешто добро ће да се деси“, а којој се прикључио „Универекспорт“.
Овај трговински ланац ће до 26. августа за сваки рачун на коме није
пластична кеса донирати 2 динара удружењу НУРДОР.
Како даље наводе из Министарства за заштиту животне средине, по
овом и другим питањима из области заштите животне средине Србија ће све своје законе ускладити са законима ЕУ у задатим роковима, те
уколико буде потребе, не искључује се могућност трајне забране употребе пластичних кеса.
Поставља се само питање где су у свему томе мале трговинске радње, јер до сада ниједна мања трговина није пријавила Министарству
учешће у акцији наплате кеса. Мишљење Удружења за заштиту потрошача је да свака већа промена на тржишту креће од стране најкрупнијих
играча и да је питање дана када ће се и мањи трговци прилагодити тренду увођења наплате пластичних кеса. Како наводе, до сада нису имали
примедбе нити приговоре потрошача када је реч о наплати пластичних кеса.
Извор: еКапија
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Брзи развој технологије ствара синергију малих и великих

КОМПАНИЈЕ СВЕ ВИШЕ УЛАЖУ
У СТАРТАП БИЗНИСЕ
Стартап заједница у Србији успешно се развија протеклих неколико година. Нови
производи и услуге, првенствено у сектору високих технологија и иновација, освајају
домаће и међународно тржиште, а уз значајан раст броја фирми и пројеката, све су
бројнији и програми подршке, како државе, домаћих и међународних фондова, тако и
великих компанија и мултинационалних корпорација
Компанијски бизнис инкубатори и акцелератори, намењени првенствено стартап фирмама и младим предузетницима, подржавају
ова предузећа финансирањем њиховог развоја, али и едукацијом,
разменом искустава и менторингом. Тако, с једне стране, помажу
њихов раст и пробој на тржиште, а са друге добијају нове идеје за
своје пословање, па и потенцијалне пословне партнере за будућност.
Зоја Кукић, директорка „Стартита“, организације која се већ годинама бави развојем стартап заједнице, каже у разговору за еКапију
да су компанијски програми за стартапе посебно занимљиви за тимове којима, на неки начин, корпорација може бити клијент или им
може олакшати бржи приступ тржишту.

Краћи пут
„Овакви компанијски бизнис инкубатори и акцелератори су добар пут да стартапи схвате како размишљају корпорације, да виде
њихов систем изнутра, али и да скраћеним путем дођу до директне сарадње и продаје својих услуга. Ипак, стартап компаније треба
пажљиво да бирају програме у којима би учествовале, јер може да
се деси да сугестије и промене које захтевају у корпорацији управо
учине да изгубе оне аспекте свог пословања који су их чинили иновативним и другачијим“, напомиње Зоја.
„Стартит“ је и главни национални партнер „Телекома Србија“ у
оквиру сарадње ове компаније са стартап екосистемом. Наиме, како
у „Телекому“ кажу за еКапију, они подржавају технолошко предузетништво и сарађују са стартап заједницом кроз сарадњу са националним партнерима и покретање сопствених програма.
„Чвршћем повезивању са стартап екосистемом већ неколико година даје се јасан приоритет у оквиру стратешког опредељења и деловања компаније. Телеком заправо већ десетак година сарађује на
неки начин са фирмама које могу да се означе као стартапи, а формирано је и посебно одељење које се бавило партнерском сарадњом
са малим и средњим предузећима која су имала готов производ или
су тек била на путу да своју идеју преведу у одржив комерцијални
сервис“, кажу у „Телекому Србија“.

Успешна сарадња пословних
система и стартапа
„Сарадња великог бизниса и младих предузетника, односно
стартап компанија, ако се добро изведе може бити одлична прилика
за обе стране, где свака даје најбоље од себе“, сматра Зоја Кукић.
„Велики улажу ресурсе и имиџ, млади иновативност и агилност.
Конкретније, стартапи кроз овакве програме добијају кредибилитет
сарадњом са великом компанијом, добијају првог великог клијента,
а често и подршку у виду финансијских и других ресурса компаније
- приступа производњи, медијској подршци и слично. С друге стране,
великима ова врста сарадње одговара јер добијају увид у нове пројекте у својим областима, што може да учини њихове производе иновативнијим и изазовнијим. Такође, помаже им да подмладе културу
и прилагоде је агилнијем начину размишљања“, наводи директорка
„Стартита“, уз напомену да иако звучи одлично, овакав тип синергије
није лако постићи, управо због великих разлика у начину размишљања и приступу грађењу производа код обе стране.
Компанијски програми подршке стартапима у последње време
постају све бројнији и покрећу их фирме у најразличитијим областима
- од великих холдинга, преко телекомуникационих оператера и финансијских институција, па све до произвођача хране и пића. На питање
који су главни разлози наглом приближавању два сектора, Зоја Кукић
одговара да је један од главних фактора брзи развој технологије.
Бесплатна публикација о запошљавању

„Технологија све брже мења свет око нас и многи тржишни лидери полако губе своје позиције. Кодак је нестао појавом дигиталних
фотоапарата, видео-клубови су изумрли кроз онлајн сервисе за гледање филмова, традиционални произвођачи аутомобила каскају за
технолошким компанијама у развоју самовозећих аутомобила... Дигитална трансформација је све присутнија и велике компаније покушавају да нађу начин да се прилагоде брзим технолошким променама, а њихове често врло троме организационе структуре нису у стању
да се тако нагло промене“, наводи Зоја Кукић.
„Делта холдинг“ је ове године одлучио да покрене Делта Бизнис инкубатор, којим жели да подржи стартап компаније, али и још
неформалне тимове и идеје из области пољопривреде, некретнина,
дистрибуције и логистике, области којима се бави и компанија. Према
речима Ане Брзаковић, менаџерке за екстерне комуникације „Делта
холдинга“, главни разлог је што већ 27 година успешно креирају и
развијају бизнисе, а да би се напредовало морају се стално иновирати
и покретати нови програми и пројекти.
„Постоји толико креативних и способних људи који могу да понуде нова решења за различите проблеме на тржишту. Улагањем у њих
развијамо се заједно и ми и тим који ће добити подршку да реализује
своју идеју и гради свој бизнис. Пошто је и за све нас у Делти ово ново
искуство, очекујемо да кроз цео процес и сами много научимо, а и да
бар један од стартапа који су ушли у Делта Бизнис инкубатор кроз
одређено време постане успешан бизнис“, каже Ана.
За овогодишњи, први Делта Бизнис инкубатор, стигле су 163
пријаве, од чега највише из области пољопривреде, а затим некретнина, дистрибуције, па логистике.
Крајем маја је и компанија „Мастеркард“ најавила покретање
акцелератора, нове иницијативе која има за циљ бржи развој индустрије финансијских технологија (FinTech). Акцелератор је осмишљен
тако да функционише у симбиози са већ успешним компанијским
StartPath програмом за подршку стартаповима.
Својеврстан инкубаторски програм покренула је у марту 2017. године и компанија PepsiCo, која кроз нови пословни приступ - „Пословање са сврхом“, жели да се фокусира на трансформацију портфолија
производа и понуду здравијих опција.
Извор: ekapija.com
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Обележен Дан младих

БИТИ ХРАБАР, НАСМЕЈАН
И СРЕЋАН

„Безбедни простори за младе“ (Safe spaces for youth) – били су тема
овогодишњег Међународног дана младих, који се сваке године у целом свету
обележава 12. августа. Младост, креативност и знање су највреднији
ресурси и снага која може да мења ствари набоље

М

ладима је потребан простор у коме
могу да проводе време заједно,
учествују у актвностима према
својим потребама и интересима,
учествују у доношењу одлука и слободно се
изражавају. Уколико се младима обезбеди
безбедан простор они могу да доприносе
развоју, миру и социјалној кохезији, истиче
се у саопштењу Популационог фонда УН.
„Кроз ангажовање младих у локалним
канцеларијама и клубовима широм Србије, видело се да млади могу бити савезници у борби за
родну равноправност и да подстичу промене у
својим локалним заједницама“, изјавила је др Доина Болога, директорка УНФПА за Србију.
Централно место обележавања Међународног дана младих био је Нови Сад, с обзиром да је
овај град кандидат за Европску престоницу младих за ову годину, а у коме се организује велики
број манифестација.
Министар омладине и спорта Вања Удовичић
истакао је да се мора стално водити брига о младима, не само када се обележавају овакви датуми.
,,Желимо да створимо најбоље услове за
сваког младог човека да живи овде и развија
своје пуне потенцијале, а самим тим доприноси
и бољитку целокупног друштва. С тим у вези, с
поносом могу рећи да смо ове године усвојили
два стратешки веома значајна документа – Националну стратегију за младе и Акциони план за
њено спровођење, у широкој сарадњи са невладиним сектором. Невладине организације су за
нас веома значајне“, рекао је министар омладине
и спорта и додао да млади морају бити активни и равноправни учесници у свим областима
друштвеног живота.
У изради Стратегије учествовало је 2.000
младих. ,,Један од главних стратешких циљева
нам је и повећање запошљивости. Младима треба дати шансу за рад, за неформално образовање.
Ускоро очекујем да ћемо јавности представити и
Национални програм мера запошљавања младих, још један документ од великог значаја који
је настао као резултат пројекта Министарства
омладине и спорта а који је, опет, урађен кроз
консултацију са младима и невладиним организацијама“, најавио је Удовичић.
У Србији тренутно има 135 активних канцеларија за младе, а кроз пројекте за опремање и
изградњу 48 теретана на отвореном - малих
спортских терена и 49 омладинских клубова,
створени су услови за квалитетно провођење
слободног времена, развијање здравих стилова живота, активно учешће младих у друштву,
коришћење и креирање културних садржаја,
неформално образовање и информисање прилагођено потребама младих.
Фонд за младе таленте Републике Србије са
6,7 милијарди динара стипендирао је и наградио
преко 24.400 ученика и студената, а у циљу реализације стручних пракси и запослења у Србији,
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склопљени су бројни споразуми са најуспешнијим компанијама које послују у нашој земљи.
Путем бројних активности Министарства у овој
области, запослило се или самозапослило 1.833
младих, док их је 25.776 прошло разне обуке.
Међународни дан младих обележен је и у
Канцеларији за младе града Београда у Инкубатору „Гнездо“. Заменик директора Канцеларије Немања Марковић захвалио је учесницима
„Недеље младих“, као и друштвено одговорним
компанијама на прикупљеним средствима за

најугроженију децу. Он је на завршној церемонији
у Инкубатору „Гнездо“ у Палати Београд поручио
да бити млад значи покушавати и погрешити,
али не одустајати и не повлачити се.
„Младост значи бити храбар, насмејан и
срећан. Ваша младост, креативност и ваше знање
су највреднији ресурс и она снага која може да
мења ствари набоље. Сви се налазимо на истом
путу и ми смо ту да вас саслушамо и подржимо“,
рекао је Марковић и додао да је поводом Међународног дана младих у Канцеларији за младе
организован низ различитих обука и радионица.
„Организовали смо обуку за писање међународних пројеката, Дан отворених врата са Националном службом за запошљавање, као и јавну
расправу о локалном акционом плану за младе у
Београду. Одржан је семинар о винском туризму,
Сајам удружења за младе и хуманитарни турнир
‚Хуманијада‘ у малом фудбалу, у оквиру кога су
прикупљена значајна средства за најугроженију
децу престонице“, навео је Марковић.
Међународни Дан младих обележава се у
целом свету, са циљем да скрене пажњу на проблеме, културна и правна питања омладине, ученика, студената.
Генерална Скупштина УН установила је 12.
август као Међународни дан младих, а у Србији
се обележава од 2007. године.
Јелена Бајевић, Извори: Beograd.rs,
Fondzamladetalente.rs, Telegraf.rs
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Предузетничка прича

ХОТЕЛ НА ВОДИ
Цветановићи су продали ујаков стан и један део новца уложили у плац, а други део у
изградњу сплава. Тај сплав убрзо је постао кафић, а неку годину касније хотел на води.
Недалеко иза Палате „Србија“, на Дунаву, данас се налази „Boatel Charlie“, чији је власник
Владимир Цветановић
„Под хладом древних стабала, на обали плавог Дунава, Boatel
Charlie је најбоља полазна тачка за незаборавно искуство Београда.
Објекат је позициониран на обали друге по величини европске реке,
наша кућа је у хладу древних стабала, а под њом протиче река која
нам, уз стали поветарац, пружа чист ваздух и додир нетакнуте природе надомак центра Београда. У непосредној близини је велики Парк
пријатељства, у којем су стабла, током 50 година историје, засадили
многи познати светски државници“, овим речима власник хотела на
води рекламира свој објекат и промовише туризам Београда и Србије.
Његов предузетнички пут није био лак, али је он доказ да се права инвестиција, упорност и квалитет исплате.
- Још увек нам се није исплатио сав новац који смо уложили и не
очекујемо да нам се брзо исплати, али могу да зарадим да моја породица живи нормално, имамо плату мало бољу од просека и радно
место из снова. Покушавали смо у почетку да конкуришемо за неке
државне субвенције, на крају смо одустали, отворили фирму и почели сами. Да нисам имао подршку своје породице и да нисмо имали новца да изградимо ово, могао бих само да сањам о приватном
бизнису. Фирму смо основали 2014. године, а тек смо прошле године
почели да дишемо, каже Владимир.
У почетку је овај специфичан хотел на води био кафић који се
изнајмљивао за разне прославе и журке. Касније је прерастао у хотел,
кога су регистровали као ботел, иако није брод, како би били уочљиви, пре свега страним гостима који бораве у Београду, а занима их
смештај на води. Показало се да је то била добра одлука, јер данас
се посао развија и све више туриста одседа у таквом виду смештаја.
- Сећам се првог госта, сећам се одушевљења када смо издали
три собе, то је било сјајно. Зимус нам је био гост један Британац, букирао човек собу на 10 дана. Ми смо размишљали: Ма где ће у сред зиме
Британац да буде овде 10 дана? Међутим, човек је остао три месеца.
Владимир сматра да је Београд био и остао центар Балкана и да ће туризам у главном граду расти невероватном брзином. И сада се већ то осећа.
- Ми скачемо са прометом 100 одсто у појединим месецима ове
године у односу на исте месеце прошле године. Београд је још увек
неоткривена дестинација и људи ће тек долазити.
Владимир сматра да ово није бизнис у коме човек може да се брзо
обогати или да се обогати уопште, али на дуже стазе јесте исплатив.
- Овде може да се очекује зарада од око 30 одсто од укупног промета и то је то. Док платиш државу, рачуне, комуналије, зараде, одр-

Владимир сматра да је туризам веома
перспективна грана за Београд и већ сада
се осећа прилив великог броја туриста,
којима је то још увек нова, неистражена
и занимљива дестинација

Бесплатна публикација о запошљавању

„Сећам се првог госта, сећам се одушевљења
када смо издали прве три собе, то је било
сјајно“, сећа се Владимир почетака. Данас
има велике планове за будућност,
да прошири капацитете и развија посао
У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 2018. У БЕОГРАДУ
БОРАВИЛО ДЕВЕТ ОДСТО ВИШЕ ТУРИСТА
Београд је у јуну посетило 90.220 страних туриста, што је девет одсто више него у истом месецу прошле године, када их је било 82.547.
Још већи раст остварен је по броју ноћења, од чак 11 одсто. У јуну 2017.
регистровано је 168.381 ноћење страних туриста, а ове чак 188.487.
Када се погледају подаци за прву половину 2018. године, које је
саопштио Секретаријат за управу - Сектор статистике, ове године је
у Београду боравило девет одсто више гостију из иностранства, чак
412.178 (прошле године их је било 377.996).
Уколико се раст броја туриста настави овим темпом, на крају 2018.
године може да се очекује да ће око 950.000 страних гостију посетити
Београд.
жавање, остане ти таман толико. Одржавање објекта је веома скупо и
сваке године захтева велика улагања, каже Владимир.
Он сматра да су тренутни проблем врло ниске цене смештаја у Београду у односу на све земље региона, као и недостатак радне снаге.
Планови за будућност своде се углавном на проширење капацитета.
Његов хотел тренутно има осам соба, а у плану је да се догради још 14 соба
и шест луксузних апартмана. Иако каже да је веома задовољан послом
који ради, упркос свим тешкоћама, Владимир препоручује један други
бизнис младим људима, који је тренутно врло исплатив а доступан.
- Најпаметнија могућа ствар коју млади људи могу сад да почну је
да купе кућу са земљом за 5.000 евра у неком селу у унутрашњости, изграде један пластеник на пола хектара земље и то ће им донети зараду
од најмање 10.000 евра годишње, шта год да засаде. Нека купе засад,
на пример боровницу. Да нисам у ово ушао сигурно бих уложио у посао
производње хране. Чак размишљам озбиљно да поред овог пробам да
се бавим и тиме, саветује Владимир.
Извор и фото: BIZLife
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Србија прва у Европи по производњи дуње

ПРОИЗВОДЊА И ИЗВОЗ
Извоз кукуруза, пшенице, малина, јабука, брескви, јагода познат је сваком
становнику Србије. Чули су и за печурке, трешње, вишње… А шта је са дуњама?
Србија је десета у свету према њиховом роду, а то је мало коме познато - каже
Бранислав Гулан, члан Одбора за село САНУ

К

ада је у питању род дуња Србија је десета у свету, а прва у Европи по њиховој производњи, чак испред Шпаније.
Ове податке изнео је за „Блиц бизнис“
Бранислав Гулан, члан Одбора за село Српске
академије наука и уметности. Уз то, Гулан
констатује да је дуња велика шанса Србије,
нажалост, недовољно искоришћена.
„Извоз кукуруза, пшенице, малина, јабука, брескви, јагода познат је сваком становнику Србије. Чули су и за печурке, трешње
вишње… А шта је са дуњама? Србија је десета у свету према њиховом роду, а то је мало
коме познато. Такође, први смо у Европи по
производњи дуња“, наглашава Гулан.
Према његовим речима, свеже дуње
представљају мало извозно тржиште вредно
свега око 30 милиона евра.
„Турска и Холандија заједно учествују са
две трећине у укупном светском извозу. Но, и

ДО КРАЈА ГОДИНЕ ТРИ
НОВА ЗАКОНА ИЗ ОБЛАСТИ
ПОЉОПРИВРЕДЕ
„Влада Србије требало би до краја године да изгласа три нова закона из области пољопривреде – о органској производњи, пољопривредном земљишту и
уређењу тржишта пољопривредних производа“, изјавио је министар Бранислав
Недимовић. Он је додао да ће ова година
бити једна од рекордних у производњи
кукуруза, али и жита, где се може рачунати на извоз најмање два милиона тона.
„Закон о пољопривредном земљишту подразумеваће да се свака парцела на којој држава има власништво може видети на сателиту и знати у сваком тренутку шта се на
њој ради“, изјавио је Недимовић. Према његовим речима, то ће омогућити видљивост и
знаће се у сваком тренутку ко производи на
том земљишту, шта се на њему производи,
на који временски период и за коју цену, а
ако се ради у супротности са уговором, уговори ће се одмах раскидати и наплаћивати
пенали. Тим законом биће постављена органска производња као приоритет, која ће
се спроводити на мањим површинама и под
строгом контролом.
Недимовић је најавио и да је у припреми
Предлог закона о органској производњи,
који би, каже, такође, требало да буде завршен до краја године. Овај закон ће предвидети посебан систем субвенције за период
конверзије из конвенционалне производње
у органску производњу. Извор: Танјуг
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ТРЕЋИ У СВЕТУ ПО ПРОИЗВОДЊИ ШЉИВА
Србија се по производњи шљива од преко пола милиона тона налази на трећем месту у свету,
рекао је министар за регионални развој Милан Кркобабић. Како је истакао, Србија се налази
иза Кине, која годишње произведе 6 милиона тона и Индије, чија производња шљива износи
700.000 тона.
Кркобабић је подсетио да Србија има 42 милиона стабала шљиве, али да се у односу на период
од пре 120 година прерада овог воћа смањила за пет до шест пута, тако да се највише користи
за производњу ракије.
„Први извозни производ Србије у Сједињене Америчке Државе крајем 19. века била је сува
шљива. Тада је у САД извезено 30.000 тона сувих шљива, а наш извоз сада не прелази пет до
шест хиљада тона“, рекао је Кркобабић. Он је током посете Блацу рекао да постоји спремност
Владе Србије и његовог министарства да заједно с локалном самоуправом и постојећим задругама раде на отварању сложене задруге у том крају, која ће омогућити да шљива не заврши у
казанима, већ да буде прерађена.
„Такав један погон је за очекивати следеће године, уколико задругари и људи из локалне
самоуправе то озбиљно схвате и крену у тај пројекат“, додао је он и подсетио да је у току конкурс за доделу подстицајних средстава задругама. Ове године за ту намену обезбеђено је 825
милиона динара, што је четири пута више средстава него прошле године.
Кркобабић је са сарадницима обишао земљорадничку задругу „Блачка“ Блаце, која је добила
из државног буџета нешто више од 12 милиона динара за изградњу хладњаче и набавку механизације.
Извор: Б92
на тако маленом тржишном сегменту Србија
се налази на 14. месту, а пуно европских земаља је испред ње, иако има мању количину
годишњег рода“, каже Гулан.
Он објашњава да се, као и код десетина
других пољопривредно-прехрамбених производа, Србија регистровала у светском извозу, и то на релативно високом месту, захваљујући извозу у Руску Федерацију, који је
отпочео тек 2015. године. Ипак, како тврди,
разлог за то што Србија не користи своју шансу у већем извозу, али и производњи дуња,
представља висина улагања.
„Хектар земље у Војводини, у првој линији, кошта 20.000 евра. Да би се подигла

плантажа треба још 20.000 евра, а да би се оспособила цела мрежа још око 20.000 евра. То
је много новца, па такав посао могу започети
само они што имају своју земљу, и то када се
удружи њих петоро или шесторо“, објашњава Гулан и додаје да је отприлике потребно
најмање шест година да уложен новац почне
да се враћа.
Како наводи, управо таква удруживања
представљају задруге, а за то добијају новац
од државе. „Прошле године су 22 задруге добиле око 200 милиона динара, а ове године
планирано је 825 милиона динара за 70 заИзвор: Blic.rs
друга“, истиче Гулан.
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Норвешка помоћ локалним
самоуправама у Србији

НОВА РАДНА МЕСТА

Конкурс за мала и средња предузећа

ПОДРШКА АГРО
ИНДУСТРИЈСКОМ СЕКТОРУ
Удружење „Енека“ (ENECA), у оквиру пројекта „Помоћ за трговину – подршка јачању произвођачких капацитета агро-индустријског сектора у Републици Србији“, који финансира Влада Руске
Федерације, а имплементира Програм Уједињених нација за развој
(УНДП), расписало је конкурс за мала и средња предузећа из сектора
агобизниса и прехрамбеног сектора.
Циљ пројекта је да оснажи бизнисе кроз ширење и раст пословања, побољшање конкурентности и позиционирања на тржишту,
проширење постојећег асортимана базираног на потребама тржишта, стварање додате вредности, процеса сертификације, промоције извоза и приступа новим тржиштима.
Конкурсом ће бити одабрано десет агро-индустријских бизниса,
пре свега из сектора прераде воћа, поврћа, шумских плодова, млека и меса, који ће учествовати у активностима прилагођеним индивидуалним потребама сваког корисника. Одабраним корисницима
биће пружена подршка у виду бизнис тренинга, менторске подршке,
учешћа на одабраном регионалном сајму хране и пића, промотивно-продајним активностима, док ће за 5 бизниса који имају највећи
потенцијал за приступ новим тржиштима, бити обезбеђена сертификација, и то HACCP, ISO 22000, ISO 14001 и друге. Такође, најмање
пет одабраних фирми имаће прилике да учествује у активностима
које имају за циљ промоцију извоза и приступ новим тржиштима,
укључујући пословне састанке са руским фирмама који ће се организовати у Руској Федерацији.
Они који желе да конкуришу могу да добију све информације
путем мејла: konkurs@eneca.org.rs или на бројеве телефона: 018/528228, 018/240-306.
Попуњене пријавне формуларе треба послати до 31. августа
2018. године на електронску адресу: konkurs@eneca.org.rs или поштом на: ENECA, Поштански фах 85, 18106 Ниш.

У Шиду је потписан уговор о сарадњи на пројекту „Норвешка за
вас – Србија“, који треба да помогне развој најугроженијих локалних
самоуправа и створи могућност за отварање нових радних места.
Уговор су пописали представници Норвешке и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге – УНОПС, а потписивању је присуствовао министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Зоран Ђорђевић.
Амбасадор Норвешке у Србији Арне Санес Бјорнстад истакао је да
је то само прва фаза подршке вредна 4,5 милиона евра, за коју се нада
да ће прерасти у дугорочну иницијативу. „Није реч само о новцу, већ
о солидарности и пружању прилике заједницама у Србији да створе
боље услове живота за своје становништво“, додао је Бјорнстад.
Шефица Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге
(УНОПС) Микела Телатин захвалила је Влади Норвешке не само што
је подржала тај пројекат, већ што је допринела позитивним променама у животу људи у Србији.
„Кроз овај пројекат подршка ће бити пружена најугроженијим
групама становништва којима је највише потребан приступ запошљавању и социјалним услугама, што су заједнички циљеви Влада
Србије, Норвешке и УНОПС-а и прилика да продубимо досадашњу успешну сарадњу“, навела је она.
„Овај пројекат имаће за резултат успостављање уједначеног социо-економског развоја у Србији путем унапређења приступа запослењу за припаднике рањивих и маргинализованих друштвених група, јачања социјалне инклузије у мање развијеним областима, као и
побољшања инфраструктуре - што доводи до складнијег социоекономског развоја, превасходно недовољно развијених области Србије“,
рекао је Ђорђевић.
Извор: Бета

Олакшице за почетнике у пословању од 1. октобра

ОСЛОБОЂЕНИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА
Према изменама Закона о порезу на доходак и Закона о доприносима за обавезно социјално
осигурање које су усвојене у децембру прошле године, почетници у пословању биће ослобођени
плаћања пореза на зараде и доприноса за обавезно социјално осигурање. Пореске олакшице за
почетнике у пословању примењиваће се од 1. октобра ове године, кажу у Министарству финансија.
Новина се односи на зараду оснивача предузетничке радње и зараде до девет новозапослених особа, које морају да буду тек свршени средњошколци, студенти или особе са евиденције
Националне службе за запошљавање.
У Министарству наводе да ослобађање могу да остваре послодавци који су основали фирму у
периоду од почетка примене закона, односно од 1. октобра 2018. године до 31. децембра 2020. године.
„Право на олакшице може да оствари послодавац новоосновано правно лице, као и новоосновани предузетник који је уписан у регистар надлежног органа, односно организације, и то као
право на ослобађање од плаћања пореза и доприноса по основу зараде оснивача, односно по основу личне зараде предузетника, као и по основу зараде запослених и то највише за девет новозапослених лица са којима је засновао радни однос“, наводе у Министарству финансија.
Увођење подстицаја за почетнике у пословању кључна је новина и једна од најважних мера Националног програма за сузбијање сиве економије. Анализа пореског и непореског оптерећења почетника у
пословању коју је реализовао НАЛЕД, показује да уштеде које ће по том основу остварити предузетниИзвор: Бета
ци иду и до 250.000 динара годишње по особи код исплате минималне зараде.
Бесплатна публикација о запошљавању
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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

