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УВОДНИК

ПРОМОЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Влада Републике Србије је након усвајања Стратегије за развој малих, средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период
2015-2020. године, прогласила 2016. за Годину предузетништва, а затим
и Деценију предузетништва. Велика пажња посвећује се подршци онима који желе да покрену сопствени бизнис, али и самој промоцији предузетништва.
У овом броју „Послова“ у интервјуу са Браниславом Симанић, директорком Сектора за предузетништво Привредне коморе Србије, читајте
какву подршку и подстицаје ПКС даје предузетницима у Србији, како се
развија женско предузетништво и чувају породичне фирме и стари занати.
Подршка породичним компанијама да се трансформишу и напредују била је тема презентације организације Family Buisness Network,
када је потписан и Меморандум о подржавању и промоцији породичног
предузетништва у Србији. ФБН интернационал је организација која представља једну од највећих светских мрежа породичних компанија. Као
непрофитна мрежа постоји дуже од 30 година и окупља више од 4.000
породичних компанија у 65 земаља.
У овом броју представићемо вам и младу, успешну предузетницу
Катарину Стојковић, ауторку блога и књиге „Весели залогаји“, која привлачи пажњу својим креативним, здравим и шареним оброцима. Уткала
је своје лично искуство у посао којим се бави, јер је, како каже, кување
постало њена опсесија када су деца почела да једу чврсту храну. Желела
је да од првог дана једу квалитетно и да им такве навике усади за цео живот. Тада је решила да им понуди нешто другачије, здраво и укусно. Поучена добрим искуством, понудила је савете другим родитељима, који су,
судећи по реакцијама, то оберучке прихватили. Иако истиче да и даље не
доживљава оно што ради као бизнис, веома је успешна, па смо желели да
сазнамо како је ушла у свет предузетништва, како су људи реаговали на
њену идеју и где проналази свакодневну инспирацију.
Водимо вас у Смедерево, где су свечано уручени уговори за 158 незапослених који се односе на самозапошљавање, запошљавање из категорије теже запошљивих на новоотвореним местима и јавне радове.
Чућете новости из наших филијала у Србији. У Краљеву су нове инвестиције и јачање локалне економије донели и нова радна места, па
се бележи смањење броја незапослених у све три општине. У циљу повећања учешћа на тржишту рада и постизања циља да се повећа запошљавање, Филијала Краљево НСЗ сарађује са свим актерима у области
запошљавања.
Локалне самоуправе препознале су важност решавања проблема
незапослености и редовно сваке године издвајају део средстава из буџета у те намене. Филијала Сремска Митровица НСЗ последњих година
бележи константан пад броја незапослених, а све је веће интересовање
послодаваца да при одабиру радника користе услуге Националне службе
за запошљавање.
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Филијала Краљево НСЗ

НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ, НОВА ЗАПОШЉАВАЊА
Унапређење привредног и институционалног амбијента за привлачење
инвестиција и јачање локалне економије, као и интензивирање партнерских
односа са приватним сектором, чине предуслове за смањење незапослености

К

раљево је центар Рашког округа, а филијала НСЗ обухвата две
испоставе: Рашку и Врњачку Бању. Број незапослених на евиденцији забележен до 31. августа је 16.048, од тог броја 56,4%
чине жене. У односу на исти период претходне године, број
незапослених се смањио у све три општине, и то у Краљеву за 5%,
Врњачкој Бањи 4,5% и Рашки за 12%.

Спровођење програма рада за 2018.

Филијала Краљево обавља редовне активности кроз спровођење
финансијских и нефинансијских мера активне политике запошљавања.
„Циљ ће бити постигнут, уз тимски рад запослених, а пре свега професионалност и одговорност сваког појединца у ланцу пружања услуга НСЗ“, почиње разговор Александра Божовић, начелница
Одељења за посредовање у запошљавању и планирање каријере.
Она додаје да је за ефикасан и успешан развој локалних заједница и обликовање боље будућности неопходно добро планирање.
„Планирањем утврђујемо адекватне мере и подстицајна средства да би се постигао основни циљ, а то је помоћ у запошљавању.
Унапређење привредног и институционалног амбијента за привлачење инвестиција и јачање локалне економије, као и интензивирање
партнерских односа са приватним сектором, чине предуслове за
смањење незапослености“, каже наша саговорница.
Филијала Краљево у циљу повећања учешћа на тржишту рада
унапређује сарадњу са свим релевантним актерима у области запошљавања. Бележи се активно учешће у раду локалних савета за
запошљавање, Канцеларије за младе, пословних савета и удружења
предузетника, Школске управе, Привредне коморе, Регионалне развојне агенције Рашког и Моравичког округа и организација цивилних
друштава, удружења ОСИ.
Такође, у складу са Уредбом о мерама социјалне укључености
корисника новчане социјалне помоћи, Филијала Краљево активно
примењује Протокол о сарадњи са Центром за социјални рад Краљево, Рашка и Врњачка Бања.
Такође, преузела је и активности на спровођењу потписаног
Протокола о сарадњи између Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања и НСЗ о укључивању у пружање помоћи
и подршке жртвама породичног насиља, као и Протокола о сарадњи
између центара за заштиту жртава трговине људима и НСЗ. „У складу
са тим упутили смо позив свим социјалним партнерима да се укључе
у активности за помоћ и подршку теже запошљивим категоријама“,
каже Александра Божовић.
У циљу подстицања и пружања подршке запошљавању особа
са инвалидитетом, НСЗ Филијала Краљево одржава фокус групе са
представницима удружења за помоћ ОСИ и представницима предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са
инвалидитетом. На састанцима се представљају мере и програми
подстицања запошљавања за незапослене особе са инвалидитетом, а
констатовано је да су заједнички напори дали ефекта, јер је запослено
преко 1.100 особа са инвалидитетом од ступања на снагу Закона о
професионалној рехабилитацији и запошљавању ОСИ.
„Унапређење сарадње са домаћим послодавцима Рашког округа, тачније малим и средњим предузећима, допринело је да је број
поднетих пријављених потреба за слободним радним местима 489
за 1.580 извршилаца. Домаћи послодавци су партнери на тржишту
рада и изузетни сарадници, на обострано задовољство. Много је породичних фирми са којима наша филијала има традиционално добре
и професионалне односе“, истиче Александра и додаје да и послодавци све више користе услугу психолошке процене НСЗ за потребе селекције за запошљавање и образовање.

Нове инвестиције

Влада Србије прогласила је крајем јуна пројекат изградње фабрике „Леони“ у Краљеву за пројекат од националног значаја, након
чега је „Леони“ започео процес тражења радника за неколико, углавном менаџерских позиција. Компанија „Леони“ се званично обратила
Филијали Краљево НСЗ крајем јула, са потребом за 100 извршилаца,
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оператера и радника у производњи, као и машинских инжењера, 160
лица је ушло у процес селекције, а 35 одабраних током наредних месеци проћи ће обуку. Како је најављено, до краја ове године „Леони“ ће
запослити 150 извршилаца, а до краја 2023. године 5.000 људи.
Такође, турска „Таy група“, која је у Србији регистровала предузеће под именом „Еуротаy“, исказала je потребу за запошљавањем
260 радника до краја године и планира да до краја 2023. године запосли 2.500 лица.
„Успешна предселекција и професионална селекција резултирала је пријемом првих радника у радни однос, а ‚Еуротау‘ је заинтересован за програм обуке на захтев послодавца за 100 лица“, истиче
Божовић. Поред тога, „Luss protect“ – Armis, произвођач и понуђач
заштитне радне одеће високог квалитета, опреме за војску и полицију као и корпоративних униформи, до краја године запослиће 100
радника, а заинтересовани су за програм обуке на захтев послодавца
уз финансијску подршку Општине Рашка, која је определила 10 милиона динара“, каже Александра.
Филијала Краљево - Испостава Врњачка Бања учествује у директним посредовањима за запошљавање угоститељске и туристичке струке у новоотвореним хотелима у Врњачкој Бањи, а 10 незапослених има шансу да добије обуку код домаћег послодавца „Цветекс“
у Новом Селу.

Планови

У Краљеву ће бити организован Сајам високог образовања и запошљавања 16. октобра 2018. године, у Дому војске, од 12 до 16 сати.
„Циљ Сајма је промоција квалитетног академског образовања,
где ће представници факултета са свих Универзитета у Србији имати
прилику да представе своје академске студије, упознају потенцијалне студенте са условима студирања и помоћи им да лакше донесу одлуку о свом будућем професионалном и животном позиву“, објашњава Александра.
Такође, поводом почетка зимске сезоне на Копаонику и отварања
текстилне компаније у Рашки, 19. октобра ће бити организован Сајам
запошљавања у Рашки, где ће бити уручени уговори о самозапошљавању онима који ће започети сопствени бизнис.
„У наредном периоду обављамо редовне активности на реализацији планова и настављамо тренд смањења незапослености, кроз
сарадњу са послодавцима, незапосленима, свим социјалним партнерима и институцијама, уз максимално ангажовање запослених у нашој филијали“, закључује Александра Божовић.
А.Б., Ј.Б.
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ТЕМА БРОЈА Бранислава Симанић, директорка Сектора за предузетништво
Привредне коморе Србије

ПОДРШКА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА
Влада Републике Србије је након усвајања Стратегије за развој малих,
средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период 2015-2020.
године, прогласила 2016. за Годину предузетништва, а затим и Деценију
предузетништва. Велика пажња посвећује се подршци онима који желе да
покрену сопствени бизнис, али и самој промоцији предузетништва

Б

ранислава Симанић је директорка Сектора за предузетништво Привредне
коморе Србије. Рођена је у Београду, где
је завршила Девету математичку гимназију, након тога дипломирала на Економском факултету и данас ради посао који воли и
потпуно му је посвећена, са циљем да оснажи
предузетништво и помогне предузетницима
у Србији. То доказују и награде – „Најжена 21.
века“ и „Најевропљанка“ за допринос развоју
предузетништва у Србији. Чланица је Савета
за родну равноправност града Београда.
И сама је желела да буде предузетник,
да упише стоматолошки факултет и отвори
своју ординацију. Ипак, родитељи су је саветовали да треба да има сигуран посао, па су
је тако животни пут и интересовања усмерили ка економији, а некако природно и ка
предузетништву. Улаже велику енергију да
се подигне свест о значају предузетништва у
Србији, а посебно је посвећена подршци женама које се баве приватним бизнисом.
Ексклузивно за лист „Послови“ прича о
свом животном и пословном путу, о великим
помацима који су направљени у Србији када
је реч о предузетништву и о подршци државе
и Привредне коморе Србије онима који покрећу или су већ у приватном бизнису.
У Привредној комори Србије сте од
2013. године. Предузетништво је главна
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Данас жене свесно улазе у предузетништво, веома
су способне, спремне, компетентне, самоуверене и тачно
знају шта хоће
тема којом се бавите. Колики је напредак
постигнут?
- Један од фокуса Владе Србије је развој
предузетништва и предузетничког духа, па
ме је и то као партнера Владе испред ПКС
определило да пратим цео тај програм. Све
је почело са усвајањем Стратегије за развој
малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период од 2015. до
2020. године, након тога је проглашена Година предузетништва 2016, а прошле године
и Деценија предузетништва. Као директорку Сектора за предузетништво ови захтеви
подстичу ме да пружим свој максимум, а
верујем да у томе и успевам.
Да ли се мења свест о предузетништву
у Србији?
- И те како се мења! Активности државе и ПКС су усмерене ка томе да се јача приватни сектор и плате у приватном сектору и
да млади буду што више заинтересовани за

приватни посао. То ће се и постићи, између
осталог захваљујући и томе што ће предузетништво бити уведено у школе и што се
инсистира на покретању малих, породичних
бизниса. Све већи број људи је заинтересован
за предузетничку иницијативу.
Подршка предузетништву?
- Направљени су огромни помаци набоље када је предузетништво у питању. ПКС
пружа снажну подршку пословању наших
предузетника и привредника како би њихово пословање било конкурентно и одрживо
на дужи рок. Ту је читав низ услуга и видова
помоћи: организујемо пословне сусрете за
директну продају, пружамо помоћ при изласку на страна трржишта, на сајмове, дајемо информације о ЦЕ знаку који представља
усаглашеност са директивама ЕУ, радимо за
предузетнике први пут услугу споразумног
финансијског реструктурирања, што иначе
представља поновно ревидирање дужнич-
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ко-поверилачких односа, имамо и водич за
оснивање фирме за све који желе да започну
посао, обезбедили смо и електронске услуге, што значи да предузетници без доласка
у ПКС могу да поруче извозно-увозна документа, царинске тарифе и различита уверења
и мишљења која издаје ПКС, чиме се значајно
штеди и новац и време. Организујемо и велики број бесплатних едукација и радионица у
оквиру Сектора предузетништва, и то на теме
које наши корисници делегирају и предложе,
како би унапредили своја знања и вештине. У
сталном смо контакту.
Предузетништво смо подигли на један
виши ниво формирањем Парламента предузетника, који је највиши орган одлучивања
када су предузетници у питању. Они кроз тај
орган могу да покрећу иницијативе за измене и допуне законских решења, дају предлоге за унапређење амбијента пословања и решавају сва актуелна питања која су значајна
за њихово пословање.
У оквиру Парламента формирано је једно
оперативније тело за предузетништво, Савет
за предузетништво, које може одмах да реагује како би се решио неки тренутни проблем. У Парламенту је по један представник
сваког оппштег удружења предузетника које
је уписано у регистар ПКС.
На шта сте нарочито поносни, а шта
је оно што је неопходно урадити да ситуација буде још боља?
- Посебно сам поносна на своје учешће у
програму Година предузетништва, од чега
је заправо све и почело. Указивали смо стално на потребу да се ова област подигне на
виши ниво, како би информације допрле до
свих актера, а пре свега како бисмо подигли свест људи да покрећу сопствени посао,
знајући да имају нашу подршку. На овај начин утичемо на повећање запошљавања и
целокупни развој економије у земљи. То су
и разлози због којих је формиран Парламент
предузетника, како би се повезали и могли
јасно да изнесу своје ставове и потребе.
Привредна комора сарађује са бројним институцијама, како у Србији тако
и у ЕУ и свету. Колико је важна та сарадња?
- ПКС има сјајну сарадњу са свима и
важно нам је свако добро искуство које можемо да применимо у нашој земљи. Ипак, и
сами се трудимо да осмислимо иновативне
и добре програме, па су они препознати и
ван граница Србије. Ове године сам на позив
Марте Шулц, потпредседнице Коморе Аустрије, била у Бриселу на скупу европских комора. Свака гостујућа држава представила
је свој рад и резултате у области предузетништва, са циљем да се направи заједничка
платформа, пре свега за унапређење женског
предузетништва. Били су изненађени када
су чули за наше програме за предузетнике,
а које они не спроводе. Посебно су им се допале бесплатне едукације. Позвана сам да
неке идеје и програме представим и пред
Европским парламентом, због чега сам јако
поносна.
Још један вид подршке предузетницима је и акција „Србија, земља успеш-

Привредна комора Србије
је посвећена очувању
породичних компанија
и њиховом унапређењу
Бесплатна публикација о запошљавању

Женама је увек теже јер имају вишеструку улогу,
оне су мајке, супруге и домаћице, а предузетнице уз све то
имају и сопствени бизнис. Искуство нам, ипак, говори да
могу све да постигну, оне су одговорне и тачно знају
шта хоће

них прича“. На који начин она доприноси њиховом пословању?
- Привредна комора Србије је ту да подржи пословање предузетника. Велики број
њих послује у производним и услужним
делатностима, али и бројним другим областима и има много позитивних примера из
праксе и успешних пословних прича. Како
би се они видели, пренели своје искуство у
пословању, решили смо да им кроз кампању
„Србија, земља успешних прича“ помогнемо
да буду видљивији, да их промовишемо и на
тај начин унапредимо њихово пословање,
али и подстакнемо друге који размишљају о
уласку у предузетништво и уверимо их да је
могуће успети у Србији.
Посебно сте посвећени подршци предузетницама. Колики је ту помак направљен и да ли су жене спремније данас
да се упусте у приватни посао?
- Велика је ствар што жене сада улазе у
приватни бизнис зато што то желе и воле да
раде, не зато што морају. Данас жене свесно
улазе у предузетништво, веома су способне,
спремне, компетентне, самоуверене и тачно
знају шта хоће. Свакодневно смо у контакту
са женама које или желе да започну сопствени посао или већ обављају регистровану пословну делатност и желе да унапреде
пословање.
Женско предузетништво држава промовише како би се жене економски оснажиле,
јер само оснажена жена може да доноси рационалне одлуке за свој живот. Ја сам и чланица Савета за родну равноправност града
Београда, где се поред насиља над женама
боримо највише управо за економско оснаживање жена.
Као представник ПКС крајем септембра
путујем са нашим предузетницама у Јордан
на велику конференцију на тему женског
предузетништва. Циљ је да се жене у приватном бизнису умреже и повежу, да прошире
пословне контакте, поделе знања и искуства
и унапреде на тај начин своје пословање.
Да ли је женама и данас теже него
мушкарцима у свету бизниса?

- Женама је увек теже јер имају вишеструку улогу, оне су мајке, супруге и домаћице, а предузетнице уз све то имају и сопствени бизнис. Искуство нам ипак говори да могу
све да постигну, оне су одговорне и тачно
знају шта хоће.
Сада покрећемо и нови пројекат - „Велике жене малог бизниса“, заједно са порталом
BizLife као медијским покровитељем и компанијом Ernst & Young, у оквиру којег ће бити
организован низ округлих столова на тему
унапређења женског предузетништва. Биће
донети и озбиљни закључци које ћемо преточити у конкретне иницијативе и усмерити
их Влади и надлежним министарствима, у
зависности од теме и надлежности. Такође,
формирамо и секцију за женско предузетништво, где ћемо окупити предузетнице и
пружити им прилику да дају предлоге за побољшање пословног амбијента.
Једна од области којој сте посебно посвећени јесте и очување старих заната.
- Веома је важно да се подигне свест о
значају очувања старих заната и породичних
фирми, пре свега зато што су они слика наше
традиције, историје и културе. Привредна
комора Србије је посвећена очувању породичних компанија и њиховом унапређењу.
Одржали смо низ радионица за ревитализацију, а у наредном периоду биће поново формирана Групација за очување старих заната
и народне традиције.
Имате породицу и успешна сте пословна жена. Успевате ли да ускладите приватни живот и каријеру?
- По природи сам врло активна и темпераментна, али морам признати да ми је у свему
томе најважнија подршка супруга од самог
почетка. Он је у приватном бизнису и може
потпуно да разуме све обавезе које имам.
Подршка породице ми даје подстрек у свему
што радим, тако да успевам све да постигнем.
Бранислава Симанић је жена која воли
свој посао, предана му је и задовољна, што
може да утиче на позитивне промене у привредним кретањима, али и на животе људи
који се труде да успеју у свету предузетништва.
Јелена Бајевић
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Здрави оброци који су више од хране

ВЕСЕЛИ ЗАЛОГАЈИ
Креативна, оригинална, искрена, вредна и успешна - тако бисмо могли да
опишемо младу предузетницу Катарину Стојковић

С

ви знамо колико је важно да се деца хране здраво од најранијег
детињства, почевши од мајчиног млека које им пружа све што
им је за раст и развој неопходно до увођења чврсте хране, када
им се и стварају полако животне навике у исхрани. Ипак, добро
је познато да деца обожавају да једу слаткише и грицкалице, као и
брзу храну, али и да су врло отворена да прихвате нове ствари уколико су им представљене на занимљив, забаван и другачији начин.
Управо то ради наша саговорница. Деца воле приче, а њене приче су
осликане на тањиру.
Креативна, оригинална, искрена, вредна и успешна – тако бисмо
могли да опишемо младу предузетницу Катарину Стојковић, ауторку
„Веселих залогаја“.
Уткала је своје лично искуство у посао којим се бави, јер је, како
каже, кување постало њена опсесија када су деца почела да једу чврсту храну. Желела је да од првог дана једу квалитетно и да им такве
навике усади за цео живот. Тада је решила да им понуди нешто другачије, здраво и укусно. Поучена добрим искуством, понудила је савете другим родитељима, који су, судећи по реакцијама, то оберучке
прихватили.
Тако нас Катарина инспирише да направимо мусаку са тиквицама, карфиолом, патлиџаном или паприком у облику шарене кућице
или пљескавице од карфиола у облику меде. На њеном тањиру колач
са јабукама изгледа као весела куца, сирови слаткиши са кокосом су
ружичасти фламингоси, а ирвас са великим роговима направљен је
од крушке.
Оно што је изузетно важно јесте чињеница да су њени рецепти
здрави, не користи бели шећер и бело брашно, али се зато могу наћи
свеже воће и поврће, хладно цеђена уља, орашасти плодови, производи органског порекла. Увек се труди да јела буду брза за припрему и
да су намирнице које користи свима доступне.
Иако истиче да и даље не доживљава оно што ради као бизнис,
веома је успешна, па смо желели да сазнамо како је ушла у свет предузетништва, како су људи реаговали на њену идеју и где проналази
свакодневну инспирацију.
Идеју за овај посао добила је по рођењу првог детета, када се заинтересовала за кување, које до тада није много практиковала. „Спремајући здраву храну и постављајући рецепте на блог и друштвене
мреже, хтела сам да покажем и другима да то није ни скупо ни тешко. Са друге стране, да бих деци приближила такве оброке, сервирала сам их на занимљив начин и то је дало одличне ефекте. Књига
и тањирић ‚Весели залогаји‘ су ти тајни помоћници на путу да децу
научимо да једу квалитетно“, објашњава она.

Катарина Стојковић нас инспирише
да направимо мусаку са тиквицама,
карфиолом, патлиџаном или паприком
у облику шарене кућице или пљескавице
од карфиола у облику меде. На њеном
тањиру колач са јабукама изгледа као
весела куца, сирови слаткиши са кокосом
су ружичасти фламингоси, а ирвас са
великим роговима направљен је од крушке
Овај посао доживљава више као хоби, начин живота, нешто у
чему заиста ужива. Сви у кући једу оно што она припреми, сервира и
слика. Много ради и понекад буде тешко због свих трошкова, али код
ње, како каже, одустајања нема.
„Производи које сам направила донели су један трошак, тачније
вид улагања. Отварање фирме, да бих послом могла да се бавим на
озбиљан начин, сваког месеца доноси издатке који нису мали. То су
заправо проблеми сваког младог предузетника и док човек сам не
уђе у то заиста не зна шта га све чека. Тешко јесте, јер увек морате
обезбедити тај плус на рачуну да бисте покрили све месечне обавезе,
али ја сам упорна и све постижем“, прича нам Катарина.
Посебно наглашава да је изузетно важно да радимо посао који
волимо, да верујемо у то што радимо и да увек будемо искрени. „Знам
много људи који су имали сјајне идеје, али су оне остале закључане
у њиховим главама, јер је страх од неизвесности преовладао и нису
имали храбрости да се упусте у предузетничку авантуру. Да је тешко - јесте, да треба пуно рада - треба, да нећете спавати ноћима од
размишљања - нећете, али осећај када кренете узлазном путањом и
када вас неко позове и каже да је баш вас изабрао у мору понуде на
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„Желела сам својој деци од првог дана да
понудим квалитетну и здраву храну и да
им такве навике усадим за цео живот.
Поучена добрим искуством, понудила сам
савете другим родитељима, који су,
судећи по реакцијама, то радо
прихватили“, каже Катарина
тржишту, е такав осећај је тешко описати и тај вид поноса нема цену“,
искрена је ауторка књиге „Весели залогаји“.
Њен труд и оригиналност препознали су многи и подржали је.
„Вулкан издаваштво“ је омогућило штампање књиге, а македонска
компанија „Витаља“, која се бави производњом здраве хране, била је
уз њу готово од самог почетка.
„Некако су се коцкице поклопиле и пројекат је изашао из анонимности. Онда су уследили позиви са телевизија, из новина, са портала,… Свима дугујем велику захвалност за све, јер да бисте испричали своју причу, морате имати простор у медијима, а ја сам га добила,
надам се захваљујући квалитету онога што радим. Данас имам армију људи који ме прате и свакодневно добијам пуно питања, речи
подршке и захвалности за све што пласирам. Јавили су се нови спонзори са којима сам остварила сарадњу и пројекат се развија. Покуша-

„ВЕСЕЛИ ЗАЛОГАЈИ“ - КЊИГА КОЈА ИНСПИРИШЕ
Катарина је ауторка књиге „Весели залогаји“, у којој су уз лепе фотографије описани детаљно рецепти и начини сервирања на забаван
и занимљив начин, који ће их подстаћи да здраву храну и поједу. Ова
књига препуна је занимљивих идеја, а родитеље ће подстаћи да и
сами буду креативни, па направе своје, мало другачије креације.
„Рецепти и савети у књизи намењени су свим генерацијама, иако на
први поглед изгледа да је писана само за децу, због илустрација. Исто
је и са рецептима на блогу ‚Весели залогаји‘. Недавно сам се насмејала када сам добила поруку једне девојке да и њена куца радо једе све
што она себи припреми по мојим саветима“, каже Катарина.
Бесплатна публикација о запошљавању

КНЕДЛЕ
СА ШЉИВАМА
Потребно:
1 кг кромпира
200 гр брашна
2-3 кашике кокосовог уља
1 јаје
прстохват соли
шљиве (око 20 комада)
10 кашика кокосовог шећера
10 кашика презли
2 кашике кокосовог уља
Припрема: Кромпир скувајте, па лепо охладите. Испасирајте га
ручном пасерицом (ако се мути миксером буде доста кремаст и
онда је лепљив, па се теже обликује у кнедле), додајте брашно,
јаје, кокосово уље и прстохват соли. Формирајте тесто.
У тигањ ставите 2 кашике кокосовог уља, презле и кокосов шећер.
Пропржите да мало порумени, али пазите да не изгори.
Ставите воду у велику шерпу да проври. Правите лоптице (величине
тениске лоптице) са шљивом у средини. Спуштајте лоптице у проврелу воду и кувајте их док не испливају на површину и још 3-4 минута
након тога. Извадите их, оцедите, па ставите у тигањ где су пропржени шећер и презле. Уваљајте кнедле, мало прохладите, па сервирајте.
вам свима да прикажем да здрава храна није баук, да није неукусна и
да не треба пуно времена за припрему. Када виде моје рецепте, људи
схвате да то јесте тако и радо их испробавају, а затим и путем својих
друштвених мрежа шире даље“, каже Катарина.
Поред сталног учења, тајна је, каже, и у томе што има смисла да
комбинује укусе, па јој се често деси да отвори фрижидер, погледа
шта има на располагању и од тога осмисли и направи нешто ново и
лепо. Једино о чему посебно води рачуна су мере, јер људи очекују да
добију прецизне податке у самом рецепту. За декорацију су јој често
инспирација цртани филмови, популарне дечје књиге, које заједно са
децом редовно прати.
„Волим и децу да укључим у цео процес припреме оброка, јер онда
са много више жара и уживања поједу све што им сервирам“, каже
Катарина, а сервира им увек здраве оброке, не користи бело брашно и
шећер, али увек има пуно свежег воћа и поврћа, хладно цеђених уља,
орашастих плодова, биљних млека, органских производа,…
„Нисам вегетаријанац и месо се код нас често налази на трпези,
а рибу сви у породици обожавамо и могли бисмо да је једемо сваког
дана. То су генерално ствари које и користим кроз рецепте. Зачини,
такође, играју важну улогу, а предност увек дајем свежим зачинима,
мада користим и ствари као што су куркума, моринга, спирулина, чиа
семенке. Уколико бих морала да издвојим неколико ствари које увек
имам код куће, то су онда: кокосово уље, свеже урме и орашасти плодови. Од њих настају најбољи слаткиши на свету. Такође, јако волим да
комбинујем и користим брашно од спелте и бадема, али и ствари као
што су киноа, просо, сочиво и хељда“, каже наша саговорница.
Веома је активна на друштвеним мрежама и свакодневно контактира са својим пратиоцима. Тако се препоруке шире, а највише јој
пишу новопечене маме које не знају одакле да крену када почну да
уводе чврсту храну у исхрану детета.
Нису само деца срећна када једу оброке спремљене по Катаринином рецепту.
„Волим да нагласим, када год имам прилику, да рецепти које
смишљам и пласирам нису само за децу. Они јесу сервирани тако
да деци буду занимљиви, али рецепти су генерално за све генерације. Већ неколико месеци сам део сјајне екипе која је направила блог
ww.klubzdravihnavika.com, за који на недељном нивоу пишем предлоге јеловника за сваки дан уз детаљне описе како све то и направити.
Повратне информације су одличне и јако сам поносна и на тај нови
пројекат“, прича Катарина.
Има она још много планова, али каже да је као предузетник научила важну лекцију - корак по корак и само стрпљиво. „Права идеја
и вредан рад увек нађу пут до победе, у то сам сигурна, а што се ‚Веселих залогаја‘ тиче, трудићу се да идеје о важности здраве исхране,
пре свега код деце, ширим на све могуће начине. Такође, смишљам
нове производе који ће тај процес припреме и сервирања здраве хране
свима учинити лакшим и забавнијим“, закључује наша саговорница.
„Будите креативни и претворите оброке у ритуале забаве за читаву породицу! Изградите здраве навике у исхрани деце, маштовито
креирајући сваки залогај“, поручује Катарина.
Јелена Бајевић

01.08.201 26.09.2018. | Број 796 |

7

У Смедереву уручени уговори за запошљавање 158 лица

ГРАД ЗА ПРИМЕР

„У Смедереву имамо изразито смањење незапослености и желимо да и остали градови
у Србији следе њихов начин функционисања. Жеља нам је да Смедерево буде међу
првим градовима у Србији који неће имати незапосленост“, рекао је министар за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић

М

инистар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран
Ђорђевић, директор Националне
службе за запошљавање Зоран
Мартиновић и градоначелница Смедерева
Јасна Аврамовић, уручили су уговоре за запошљавање 158 лица, по програмима самозапошљавања, запошљавања лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним
радним местима и јавних радова.
Министар Ђорђевић је похвалио начин на
који Град Смедерево пружа подршку грађанима, истичући да он представља пример свим
другим локалним самоуправама које желе да
смање назапосленост и омогуће својим суграђанима да се запосле и напредују у каријери.
Он је нагласио да су на подручју града Смедерева регистрована 2.394 случаја запошљавања
са евиденције незапослених, а да је међу запосленима 41,4 одсто младих до 30 година.
„У Смедереву имамо изразито смањење
незапослености и желимо да и остали градови у Србији следе њихов начин функционисања. Жеља нам је да Смедерево буде међу
првим градовима у Србији који неће имати
незапосленост, а да све оне који се истичу у
свом раду и наградимо“, рекао је министар.
Ђорђевић је подсетио да се Влада Србије
активно залаже за смањење незапослености
и стварање прилика за све оне који желе да
раде и да се усавршавају.
„Позивам све незапослене да узму
учешће у овој борби и пробају да преквалификацијом унапреде своје вештине, јер тиме
не само да ће бити конкурентни на тржишту
рада, већ ће моћи да обављају боље послове
за које ће бити и боље плаћени. Сви заједно
морамо да се боримо за бољи стандард свих
наших грађана, да се боримо против сиве
економије и сиромаштва, а једини начин за
то јесте да дамо прилику свим грађанима да
раде, да улажемо у њихову едукацију и образовање“, нагласио је Ђорђевић.

Директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић рекао је да је
проценат смањења незапослености у Смедереву много већи у односу на просек у Србији,
с обзиром на бројне стране инвестиције.
„Број незапослених од прошле године
смањен је за око 20 одсто у Филијали Смедерево НСЗ и то је оно што и у наредном периоду треба ставити у врх приоритета“, рекао
је Мартиновић и захвалио се послодавцима
који НСЗ и Град виде као своје партнере и користе њихове подстицаје.
На евиденцији Филијале Смедерево НСЗ
крајем августа било је 11.860 незапослених,
што представља смањење за 12,2% у односу на исти месец претходне године, док је
у периоду од 1. јануара до 31. августа 2018.
године регистровано 4.666 случајева запошљавања, што представља повећање за 9,9%
у односу на исти период претходне године.
Градоначелница Смедерева Јасна Аврамовић истакла је да се препород Смедерева
десио оног момента када је председник Србије Александар Вучић посетио овај град.

„Разним инвестицијама решени су проблеми у PKC-у, али и у Железари, чиме је 5.200
грађана добило могућност да ради“, рекла је
Јасна Аврамовић.
Свечано је уручен 41 уговор о самозапошљавању, укупне вредности 7,42 милиона
динара, 55 уговора за запошљавање 64 лица
из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима, у вредности од 9,6
милиона динара, као и 12 уговора о ангажовању 53 лица на реализацији јавних радова,
у вредности од 5,4 милиона динара.
Споразумом о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или
мера активне политике запошљавања за
2018. годину између Националне службе за
запошљавање - Филијале Смедерево и Града
Смедерево, обезбеђена су средства у укупном
износу од 27,2 милиона динара, од чега Град
учествује у финансирању са 15 милиона, а
Национална служба за запошљавање са 12,2
милиона динара.
Јасмина Беочанин

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА
ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ВРАЧАРУ
Филијала за град Београд Националне службе за запошљавање и Градска општина Врачар организују
Сајам запошљавања за особе са инвалидитетом, у четвртак 27. септембра 2018. године,
од 10 до 14 сати, у згради Општине Врачар, Његошева 77
Понуду слободних послова представиће преко 20 фирми којима је потребно готово 200 радника различитих профила и степена
квалификација: касири и продавци, магационери, административни радници, возачи, администратори онлајн продаје, радници обезбеђења, перачи судова, менаџери за физичка лица, дипломирани и виши фармацеути, фармацеутски техничари, дипломирани економисти и економски техничари, ИТ стручњаци, спремачице, курири, возачи, радници у кол-центру, контролори пописа робе и малопродаје,
калкуланти, помоћни радници...
Незапослени ће бити у прилици да успоставе директан контакт са послодавцима, представе се и предају им своје радне биографије
(CV). Током сајма, са почетком у 11 сати, биће организована и обука за активно тражење посла, намењена незапосленим особама са инвалидитетом. На штанду Националне службе незапослени и послодавци моћи ће да добију све информације о актуелним програмима за
подстицање запошљавања, а незапосленима ће бити пружена и помоћ у писању CV-а.
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У ОВОМ БРОЈУ

1082

СЛОБОДНA РАДНA МЕСТA

Јавни позив
Администрација и управа
Трговина и услуге
Медицина
Пољоприведа
Индустрија и грађевинарство
Саобраћај и везе
Наука и образовање

10
10
16
18
22
22
25
26

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

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати у
најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Јавни позив / Администрација и управа
На основу Локалног акционог плана запошљавања Града Смедерева за 2018. годину и закљученог Споразума о
уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018.
годину између Националне службе за запошљавање и Града Смедерева, број: 3001-101-1/2018 од 25.05.2018. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
И ГРАД СМЕДЕРЕВО
Расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за
запошљавање, Филијала Смедерево - Одељење Смедерево (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену
обуку за развој предузетништва.

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.

Администрација и управа
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: 1127901/2018 од 28. aвгуста 2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 180.000 динара, односно 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или
220.000 динара за незапослене особе са инвалидитетом,
ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико
оснивач заснива у њему радни однос.

I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство правде - Управа за извршење кривичних санкција,
Немањина 22-24, Београд

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

1) Радно место Шеф Одсека за матичну
евиденцију, у звању саветник

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем
више незапослених, оснивањем привредног друштва ради
самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси
захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 180.000 динара, односно 200.000 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000
динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

Радна места која се попуњавају:
II КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

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, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци.

Захтев са бизнис планом, у два примерка, подноси се Филијали Смедерево, непосредно или путем поште, на прописаном
обрасцу који се може добити у Филијали Смедерево.

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.

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови
учешћа, потребна документација за подношење захтева,
критеријуми на основу којих се доноси одлука о избору, као
и информације у вези са закључивањем уговора, доступан
је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.

2) Радно место на пословима набавке и
продаје, у звању референта

Информације о програму, делатностима које не могу бити
субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се добити у Филијали Смедерево или
преко Позивног центра Националне службе, телефон:
0800/300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.
Последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 20.10.2018. године.

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.

3) Радно место за подршку правним
пословима, звање млађи 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 мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године,радно искуство у струци од једне године и током приправничког стажа стечена вештина да се занање примени
или најмање пет 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 и Закона о државним службеницима - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима

4) Радно место за послове јавних
набавки, звање саветник
1 извршилац

Посао се не чека, посао се тражи
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Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер

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

5) Радно место специјални педагог,
звање саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из стручне области филозофије - смер за педагогију
или из стручне области специјалне едукације и рехабилитације - смер за превенцију 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, 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

6) Радно место реализатор третмана,
звање саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне области педагошке науке или политичке науке или из стручне области специјалне едукације и
рехабилитације - смер за превенцију и третман поремећаја
понашања, 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 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.
Место рада: Сремска Митровица.
III У ОКРУЖНИ ЗАТВОР У УЖИЦУ

1) Радно место благајник економ,
у Одсеку за опште послове, звање
референт
1 извршилац

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

2) Радно место финансијски књиговођа,
у Одсеку за опште послове, звање
млађи сарадник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање економске струке на студијама првог степена
(основне академске студије, основне струковне студије у
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова), односно на студијама
у трајању до три године, радно искуство у струци од девет
месеци и током приправничког стажа стечена вештина да
се знања примене или најмање пет година радног стажа у
државним органима, положен државни стручни испит.
У изборном поступку се проверава: познавање Закона о буџетском систему – усмено; вештина комуникације
- непосредно, кроз разговор са кандидатима.
Место рада: Ужице.
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Администрација и управа
IV 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 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.
- 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 -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.
V 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 (“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.
VI 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
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огласа Националне службе за запошљавање (рок за подношење пријава: од 26.09.2018. до 04.10.2018. године).
VII 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 завода.
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.
VIII Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство
правде, Управа за извршење кривичних санкција, 11000
Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс“.
IX Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Сања Пешић Дамљановић, тел. 011/363-11-93.
X 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.

Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА
Немањина 22-26, Београд

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 3, 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 члана 4 став 1 и члана 5
Правилника о попуњавању извршилачких радних места и
положаја у Административној канцеларији Високог савета
судства („Службени гласник РС”, бр. 33/10, 13/16 и 7/18),
Високи савет судства оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Високи
савет судства, Београд, Немањина 22-26

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за кадровске послове,
разврстано у звање самостални
саветник
у Одељењу за кадровске и опште послове
1 извршилац

Опис послова: Израђује акта у вези са радноправним
статусом чланова Савета; израђује предлоге првостепених
и других аката о правима, дужностима и одговорностима
државних службеника и намештеника у Административној
канцеларији; припрема Нацрт Програма посебног стручног усваршавања запослених (план обука) и друге акте у
вези са спровођењем обука и усавршавањем запослених и
методолошка упутства и инструменте у циљу унапређења
стручног усавршавања и додатног образовања запослених;
спроводи поступак пријема нових запослених у Административној канцеларији; пружа стручну помоћ у поступку
оцењивања државних службеника, припрема појединачна акта и води евиденцију о њиховом годишњем оцењивању; припрема извештај о анализи циклуса оцењивања
државних службеника; непосредно прати кадровску оспособљеност запослених у Административној канцеларији
и реализацију плана обука; анализира образовне услуге
на тржишту и даје препоруку за избор екстерних обука и
извођача; учествује у спровођењу дисциплинског поступка
и поступка утврђивања одговорности државних службеника и намештеника за материјалну штету, обавља и друге
послове по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области
Правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни
испит, најмање 5 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање организације и рада судова и Високог савета судства; познавање
прописа којима се уређује организација и рад Административне канцеларије Високог савета судства; познавање прописа који уређују права и дужности државних службеника и
намештеника; познавање прописа којим је регулисан управни поступак - провераваће се усмено на основу одговора на
питања која ће се поставити кандидатима; вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенције
и креативности - провераваће се усмено (разговор); познавање рада на рачунару - утврдиће се увидом у доказ о познавању рада на рачунару или практичном провером рада на
рачунару, уколико овај доказ не поседује.

2. Радно место за подршку нормативним
пословима, разврстано у звање
саветник
у Одељењу за припрему прописа и европске
интеграције
1 извршилац

Опис послова: Пружа стручну подршку у припреми прописа из надлежности Савета и прописа којима се уређује
рад Административне канцеларије; пружа стручну подршку
у припреми мишљења о нацртима закона којима се уређује
положај судија и организација и поступање судова и другим законима који су од значаја за рад судова; прати примену прописа и пружа стручну подршку у предлагању мера
за унапређење нормативног уређења области из делокруга
Одељења; пружа стручну подршку у праћењу спровођења
Стратегије за реформу правосуђа из надлежности Савета;
пружа стручну подршку у припреми анализа и информација из делокруга Одељења; обавља и друге послове по
налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне области
Правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни
испит, најмање 3 године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање организације и рада судова и Високог савета судства; познавање прописа из надлежности Високог савета судства
и прописа којима се уређује организација и рад Административне канцеларије Високог савета судства, познавање
методологије израде прописа - провераваће се усмено на
основу одговора на питања која ће се поставити кандидатима; вештина комуникације, логичког и аналитичког
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резоновања, елоквенције и креативности - провераваће се
усмено (разговор); познавање рада на рачунару - утврдиће
се увидом у доказ о познавању рада на рачунару или практичном провером рада на рачунару, уколико овај доказ не
поседује.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА
III Место рада: Београд, Ресавска 42
IV Услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса није раније престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
V Трајање радног односа: радни однос се заснива на
неодређено време.

Документи о чињеницама о којима се води службена
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење о положеном правосудном испиту,
уверење о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима и уверење да кандидат није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је,
између осталог, да орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да
ће податке прибавити сама.
Потребно је да кандидат, уз напред наведене доказе, достави попуњен Образац 1 - Изјаву којом се опредељује за
једну од могућности, да орган прибави податке о којима
се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

VI Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана.
Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс
оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање (датум истека рока за пријављивање:
04.10.2018. године).

Образац 1 - Изјава се налази на сајту Високог савета судства (https://vss.sud.rs/).

VII Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Високи савет судства, 11000 Београд, Ресавска 42, са
назнаком: „За јавни конкурс - попуњавање извршилачког
радног места (навести назив радног места за које се подноси пријава)“.

X Лице која је задужено за обавештење о конкурсу, у периоду од 10 до 12 часова: Надежда Николић,
контакт телефон: 011/3027-418.

VIII Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс
садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања, контакт телефон, податке о образовању,
податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења
пријаве на конкурс, податке о стручном усавршавању и
посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити
својеручно потписана.
IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује
радно искуство у струци (потврде, решења, уговори и други
акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); фотокопија радне књижице издате закључно са 31.12.2015.
године (уколико је кандидат поседује); уверење о положеном правосудном испиту (за радно место за подршку нормативним пословима); уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима (за радно
место за кадровске послове); сертификат или други доказ
о познавању рада на рачунару; доказ - потврда, решење
да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужност из радног односа,
издата од стране државних органа у коме је учесник јавног
конкурса био у радном односу; уверење да кандидат није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (издато
од стране Министарства унутрашњих послова Републике
Србије, не старије од шест месеци); Образац 1 - Изјава у
којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција
или ће то орган учинити уместо њега.
Лице које не достави писани доказ о познавању рада на
рачунару подлеже практичној провери вештине рада на
рачунару.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова,
односно општинским управама, као поверени посао). Као
доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама (изузев уверења да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, која не сме бити старија од 6 месеци). Фотокопија радне
књижице не мора бити оверена.
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.
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Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

XI 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 оглашено
радно место, изборни поступак ће се спровести у просторијама Високог савета судства Београд, Ресавска 42, с тим
што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени
накнадно.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији
од надлежног органа, 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 са положеним државним стручним испитом/правосудним испитом
немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо
доказа о положеном државном стручном испиту подносе
доказ о положеном правосудном испиту.
Кандидати који конкуришу на више радних места подносе
појединачне пријаве за свако радно место, у којима наводе
уз коју пријаву су приложили тражена документа.
Овај оглас објављује се на интернет страници Високог савета судства, на интернет страници Службе за управљање
кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
На интернет страници Високог савета судства може се
извршити увид у акт о систематизацији послова у органу у
ком се попуњавају извршилачка радна места која су предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком
мушком роду подразумевају природни мушки и женски род
лица на које се односе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ
Београд, Ровињска 12
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:
112-8088/2018 од 28. августа 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 за финансијскоматеријалне послове, у звању саветник
у Одсеку за рачуноводствено-финансијске
послове, у Сектору за опште, правне и
економске послове
1 извршилац

Опис послова: припрема, ажурира и врши контролу
података у апликацији Управе за трезор; врши проверу
тачности економских класификација, расположивости
буџетских апропријација и квота, основаности приложене
документације за стварање обавезе; спроводи контролу
усаглашености и исправности финансијско-материјалне документације у смислу испуњености услова који су
уређени рачуноводственим и другим релевантним прописима; контролише рачуноводствену документацију (уговоре, фактуре и др.) у смислу исправности и потпуности
обрасца тј. врши контролу усаглашености рачуноводственог документа (рачун, фактура и др.) са уговором; припрема решења о распореду средстава у складу са прописима
којима је регулисана област рачуноводства; врши контролу
потпуности и исправности достављене документације од
стране Сектора; обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека.
Услови: 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, најмање три године
радног искуства у струци, положен државни стручни испит,
познавање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знања и вештине које се
проверавају у изборном поступку: стручна знања познавање законских прописа који регулишу област буџета
и буџетског система - усмено; познавање рада на рачунару
- практичним радом на рачунару; вештина комуникације усмено.
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: 011/288-99-66.
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.
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Администрација и управа
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 поступку, и то провера знања рада на рачунару и усмени део разговора, обавиће се почев од 15. октобра 2018. године у просторијама
Геолошког завода Србије, Ровињска 12, Београд. О свему
претходно наведеном кандидати ће бити благовремено
обавештени телефоном, 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.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ
НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ
Београд, Немањина 11

На основу чл. 54 став. 1 и чл. 55 ст. 1 и 2 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/2007, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), чл. 17 став 1 и чл. 20
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
Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-4047/2017 од 5. маја 2017. године и 51 број: 112-5821/2017 од 27. јуна 2017. године, Центар
за истраживање несрећа у саобраћају оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У ЦЕНТРУ ЗА
ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ
I Орган у коме се радна места попуњавају: Центар за
истраживање несрећа у саобраћају, Београд, Немањина 11
II Радна места које се попуњавају:

1) Радно место за истраживање несрећа
у ваздушном саобраћају, у звању
саветник

Сектор за истраживање несрећа у ваздушном
саобраћају
1 извршилац
Опис послова: обавља истражне радње и са њима повезане студијско аналитичке послове у вези са утврђивањем
узрока несрећа ваздухоплова; координира послове са
организацијама и институцијама које су ангажоване од
стране Центра на пословима техничког и лабораторијског испитивања узорака сакупљених у поступку истраживања удеса и озбиљних незгода; припрема материјале за
израду извештаја у вези са узроцима несрећа; прикупља
елементе потребне за израду анализе ризика из базе расположивих података из домаћих и међународних извора;
сарађује са надлежним државним и судским органима
приликом спровођење истраге ради утврђивања узрока
несрећа ваздухоплова; стара се о потребама за опремом
и материјално-техничким и финансијских средстава за
обављање истраживања несрећа; учествује у реализацији
обуке и оспособљавања лица укључених у рад радних
група за истраживања несрећа; прати стандарде, препоруке, домаће и међународне прописа из области ваздушног саобраћаја у вези са узроцима несрећа ваздухоплова и
обавља стручне послове у поступку хармонизације прописа
са међународном регулативом; обавља и друге послове по
налогу помоћника главног истражитеља.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области саобраћајно инжењерство или из научне, односно стручне области машинско инжењерство на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, положен државни стручни испит, најмање
три године радног искуства у струци, односно најмање
три године радног искуства у ваздухопловству, познавање
енглеског језика и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и
водном саобраћају и Закона о државним службеницима
- усмено; вештина комуникације - усмено; вештина аналитичког резоновања, логичког закључивања и организационе
способности - посредно путем стандардизованих тестова;
познавање енглеског језика - усмено; познавање рада на
рачунару (Word, Excel, Internet, Power Point) - практичним
радом на рачунару.

2) Радно место за међународну
сарадњу, у звању саветника

Сектор за истраживање несрећа у
железничком саобраћају и међународну
сарадњу
1 извршилац
Опис послова: припрема предлоге за закључивање
мултилатералних и билатералних споразума и остварује
сарадњу са радним телима међународних организација;
стара се о извршавању обавеза који произилазе из билатералних и мулилатералних споразума, као и обавеза које
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произилазе из чланства Републике Србије у међународним
организацијама; врши обраду података, студија и анализа
које је потребно доставити међународним организацијама;
прати стандарде, препоруке и друге прописа међународних организација из области ваздушног, железничког и
водног саобраћаја ради хармонизације домаћих прописа
са међународним (ICAO, ECAC, EU, Eurocontrol, IATA и сл.);
сарађује са надлежним органима земаља потписница ECAA
споразума и EASA и обавља стручне послове у поступку
приступања Европској мрежи тела за безбедносна истраживања у цивилном ваздухопловству, железничком и
водном саобраћају; врши упознавање са ваздухопловном,
железничком и терминологијом у водном саобраћају, терминологијом и фразеологијом на српском и енглеском језику; преводи акте и документацију и обавља послове симултаног превођења на састанцима и преговорима; обавља и
друге послове по налогу помоћника главног истражитеља.
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, односно најмање три године радног искуства
у ваздушном или железничком или водном саобраћају,
знање енглеског језика и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и
водном саобраћају и Закона о државним службеницима
- усмено; вештина комуникације - усмено; вештина аналитичког резоновања, логичког закључивања и организационе
способности - посредно путем стандардизованих тестова;
знање енглеског језика - усмено; познавање рада на рачунару (Word, Excel, Internet, Power Point) - практичним радом
на рачунару.
III Место рада: Београд, Чакорска 6.
IV Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: Центар за истраживање несрећа у саобраћају, 11000
Београд, Немањина 11, са назнаком: „Пријава за јавни конкурс“.
V Лице која је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Катарина Томић, телефон 011/41-444-25.
VI Oпшти 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 радне 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 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 усместо 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 уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којима
се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и
у ком временском периоду је стечено радно искуство).
Поред тога: за радно место под бројем 1 - оригинал или
оверена фотокопија доказа о најмање три године радног
искуства у струци, односно најмање три године радног
искуства у ваздухопловству (потврде, решења и други акти
којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и
са којом стручном спремом је стечено радно искуство); за
радно место под бројем 2 - оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање три године радног искуства у ваздушном или железничком или водном саобраћају (потврде,
решења и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено
радно искуство).
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,
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приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинскоj управи.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи
у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно
за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно
размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке
о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим
ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс,
а о којем 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.
Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по
службеној дужности прибави доказ о положеном стручном
испиту за рад у државним органима од надлежног министарства или да ће сам прибавити наведени доказ у прописаном року.
Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави
по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се
писмено изјасни о давању сагласности за коришћење личних података у сврху прикупљања података о наведеном
доказу и да уз пријаву на јавни конкурс достави и изјаву о
томе (пример изјаве I).
Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибавити наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни
и да уз пријаву на јавни конкурс достави и изјаву о томе
(пример изјаве II).
Примери изјава се налазе на веб-страници Службе за управљање кадровима.
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.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБИЦА
38220 Косовска Митровица, Ловћенска 4
тел. 028/497-192

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове: стечено високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у области правних,
економских, психолошких, педагошких, андрагошких и
социолошких наука, односно стручни назив дипломирани
социјални радник; најмање пет година радног искуства у
струци. Посебан услов: кандидат за директора дужан је да
предложи програм рада за мандатни период, као саставни
део конкурсне документације.
Документација која се прилаже уз пријаву на конкурс
као докази о испуњености услова прописаних конкурсом:
извод из матичне књиге рођених (нови образац, оригинал
или оверена копија); уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старији
од шест месеци); диплома о стеченом високом образовању (оригинал или оверена фотокопија); доказ о радном
искуству (потврда да кандидат има најмање пет година
рада у струци са овереном фотокопијом радне књижице);
уверење о некажњавању - да против лица које конкурише
није покренута истрага, нити да је подигнута оптужница,
односно да се не води кривични поступак (не старије од
месец дана); краћи биографски подаци са прегледом кретања у радном односу. Избор и именовање се врши на мандатни период од 4 године. Именовање ће након претходног
поступка спроведеног у Центру за социјални рад извршити привремени орган Скупштине општине Србица. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доставити
на адресу: Центар за социјални рад Србица, 38220 Косовска Митровица, Ловћенска 4, са назнаком: „За Конкурсну
комисију”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања конкурса на сајту Националне службе за
запошљавање (оглас објављен 17.09.2018.).

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

К РА Љ Е В О

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, назначене вештине и знања бити проверени у просторијама Палате „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 и Центра за истраживање несрећа у
саобраћају, Чакорска 6, почев од 8. октобра 2018. године, o
чему ће учесници конкурса бити обавештени телефонским
путем или електронском поштом на контакте које су навели
у пријави.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код
јавног бележника, у општини или суду, биће одбачене. 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 и огласној табли
Центра за истраживање несрећа у саобраћају, на веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на
порталу е-управе, 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.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБИЦА
38220 Косовска Митровица, Ловћенска 4
тел. 028/497-192

Оглас објављен 12.09.2018. године, у публикацији
„Послови” поништава се у целости.

www.nsz.gov.rs
14

| Број 796 | 26.09.2018.

биографију која мора да садржи елементе који доказују
стручност из делокруга рада установа културе са кратким
прегледом остварених резултата у раду; уверење основног и вишег суда да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница (не старија
од 6 месеци) за кривична дела која се гоне по службеној
дужности; уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених. Пријаве на конкурс подносе се непосредно или путем
поште Управном одбору Дома културе „Студеница” у Ушћу,
на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс,
не отварати”. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

ЛЕСКОВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Косте Стаменковића 6
тел. 016/252-494
Оглас објављен 18.07.2018. године у публикацији
„Послови“, за избор и именовање директора Центра за социјални рад Лесковац, поништава се у
целости.

СОМБОР
ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА
У ПРИВРЕДНОМ СУДУ У СОМБОРУ
Орган у коме се радно место попуњава: Привредни
суд у Сомбору, Венац војводе Живојина Мишића 23, Сомбор
Радно место које се попуњава:

1. Радно место судијски помоћник
- виши судијски сарадник у звању
самостални саветник
1 извршилац

36350 Рашка, Светог Саве 18а
тел. 036/736-692

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије;
да има високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године и
одговарајући академски, односно стручни назив утврђен у
области правних, економских, психолошких, педагошких и
андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив
дипломирани социјални радник и најмање 5 година радног искуства у струци; да поседује организаторске способности; да није осуђиван и да се против њега не води кривични поступак за кривична дела која га чине неподобним
за вршење функције.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву подноси следећу документацију: биографију, уверење о држављанству, уверење
од суда да није под истрагом и да се против њега не води
поступак, оверену фотокопију дипломе, потврду о радном
стажу у струци и програм рада за мандатни период на који
се врши избор. Пријаве се подносе у року од 15 дана од
дана објављивања.

ДОМ КУЛТУРЕ „СТУДЕНИЦА“
36342 Ушће, 23. новембар 12

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има високо образовање; да има
пет година радног искуства у култури; да поседује организаторске способности; да не постоје законске сметње
за именовање директора. Конкурсна документација треба
да садржи: предлог програма рада и развоја Дома културе
„Студеница” за период од четири године; оверену копију
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; оверену копију радне књижице или доказ о радном искуству;

Опис послова: Помаже судији у раду и реферисању, проучава правна питања у вези са радом судија у појединим
предметима, израђује нацрте судских одлука и припрема
правне ставове за публиковање, узима на записник тужбе,
предлоге и друге поднеске и изјаве странака, врши самостално или под надзором и по упутствима судије друге
стручне послове и друге послове по налогу председника
суда.
Услови за рад на радном месту - виши судијски
сарадник: 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
правосудни испит и најмање две године радног искуства
у струци након положеног правосудног испита.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање позитивних законских прописа из надлежности привредних
судова - разговор са учесницима јавног конкурса провериће
се усмено; вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, креативности и елоквенције - непосредно, кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса;
познавање рада на рачунару - практичном провером рада
на рачунару.
Општи услови за рад: Учесник конкурса мора да испуњава и опште услове: да има држављанство Републике Србије,
да је пунолетан, да му раније није престао радни однос у
државним органима због теже повреде дужности из радног
односа (само за лица која су била запослена у државним
органима), да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за
радно место виши судијски сарадник: пријава са контакт адресом и бројем телефона; лчна и радна биографија;
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање
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шест месеци; диплома о завршеном правном факултету;
уверење о положеном правосудном испиту; потврда да
кандидату није престао радни однос у државним органима
због теже повреде дужности из радног односа (за лица која
су била запослена у државним органима); доказ о радном
искуству (потврде, решења, оверена радна књижица 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) као и евентуално објављеним стручним
радовима; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће
сам доставити податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.
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. Изјава се може преузети на интернет
сајту Привредног суда у Сомбору, у одељку КОНКУРС, под
називом „Изјава“. Попуњену изјаву је неопходно доставити
уз напред наведене доказе. Кандидат који буде изабран за
вишег судијског сарадника, накнадно у примереном року ће
доставити лекарско уверење.
Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем управном поступку (“Службени гласник Републике Србије” 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 податке
прибавити сама.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у грaдовима
и општинама у којимa нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама).
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне рођених, уверење о
држављанству, уверење да кандидат није осуђиван.
Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана и почиње да
тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Пријаве са документацијом се подносе на адресу
Привредног суда у Сомбору, Венац војводе Живојина Мишића 23, са назнаком за „Јавни конкурс за вишег судијског
сарадника“. Пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене закључком Конкурсне комисије против
кога се може изјавити жалба Жалбеној комисији.
Са кандидатима који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, а чије пријаве су благовремене,
допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени
сви потребни докази, Конкурсна комисија ће спровести
изборни поступак у просторијама Привредног суда у Сомбору, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном или писмено на адресу наведену у пријави.

2. Радно место правосудни стражар
намештеник IV врсте
1 извршилац

Опис послова: утврђује идентитет и разлоге доласка
лица у зграду суда, по потреби претреса лица и ствари и
одузима предмете којима би се могло угрозити безбедност
лица и имовине, забрањује улазак у зграду суда лицу са
оружјем, опасним оруђем, под дејством алкохола и других
омамљивих средстава, забрањује неовлашћеном лицу улазак у зграду суда ван радног времена, a у радно време улаз
у одређене просторије, удаљава из зграде лице које се не
придржава његове забране или омета ред и мир, задржава
лице затечено у вршењу кривичног дела за које се гони
по службеној дужности и о томе одмах обавештава органе
унутрашњих послова, штити од напада зграду суда, другим
радњама штити имовину и лица у згради, чува и одржава
у технички исправном стању ватрено оружје и муницију,
сачињава писмени извештај у случају употребе средстава
принуде у коју уноси податке о лицу против кога је средство принуде употребљено и разлозима за употребу врши
послове везане за заштиту од пожара, обавља и друге
послове по налогу руководиоца правосудне страже и противпожарне заштите, председника или секретара суда.
Услови за рад на радном месту: III или IV степен средње
стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера, здравствена (психофизичка) способност и обученост за
руковање ватреним оружјем, најмање једна година радног
искуства, познавање законских и других прописа на основу
којих се обављају послови правосудне страже.
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Стручне оспособљености, знање и вештине које се
проверавају у изборном поступку: познавање прописа - Правилника о правосудној стражи - разговор са учесницима јавног конкурса провериће се усмено; вештина
комуникације, логичког и аналитичког резоновања, креативности и елоквенције - непосредно, кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса.
Општи услови за рад: Учесник конкурса мора да испуњава и опште услове: да има држављанство Републике
Србије, да је пунолетан, да није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са контакт адресом и бројем телефона, лична и радна
биографија, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), уверење да учесник
конкурса није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест месеци, да учеснику конкурса раније није престао радни однос у државним органима због теже повреде
дужности из радног односа (само за лица која су била запослена у државним органима), доказ о стручној спреми, доказ
о радном искуству (потврде, решења, фотокопија радне
књижице и други акти), лекарско уверење о посебној здравственој психофизичкој способности за обављање послова
радног места правосудног стражара које подразумева руковање ватреним оружјем; доказ о обучености за руковање
ватреним оружјем (уверење); изјава у којој се кандидат
опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега. 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. Изјава се може преузети на
интернет сајту Привредног суда у Сомбору, под називом
„Изјава“. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе.
Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем управном поступку (“Службени гласник Републике Србије” 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 податке
прибавити сама.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у грaдовима
и општинама у којимa нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама).
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне рођених, уверење о
држављанству, уверење да кандидат није осуђиван.
Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана и почиње да
тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Пријаве са документацијом се подносе на адресу Привредног суда у Сомбору, Венац војводе Живојина Мишића 23,
са назнаком за „Јавни конкурс за правосудног стражара“.
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве, биће одбачене закључком Конкурсне комисије против кога се може
изјавити жалба Жалбеној комисији.

ВРШАЦ
ПРЕКРШАЈНИ СУД У ВРШЦУ
26300 Вршац, Васка Попе 7
тел. 013/836-433

Државни службеник за извршилачко
радно место, судијски помоћник, у
звању виши судијски сарадник
УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
правосудни испит и најмање 2 године радног искуства у
струци након положеног правосудног испита. Опис радног места: обрађује сложене предмете, проучава правна
питања у вези са радом судија и извештава о стању у појединачним предметима, израђује нацрте судских одлука и
припрема правне ставове за публиковање, прати и проучава праксу судова и међународних судских органа, припрема реферате о прегледаним предметима и нацрте сентенци и мишљења судске праксе, проучава предмете који су
прослеђени ради одлучивања по жалби, сачињава службене белешке, анализе и обавештења по налогу надзорног
судије, припрема реферат за надзорног судију у погледу
испитивања процесних претпоставки за вођење поступка и
одлучивања о правним лековима, припрема нацрте одлука
о дозвољености правног лека, припрема решења о висини
судске таксе, обавља и друге послове по налогу председника суда.
ОСТАЛО: Уз пријаву за конкурс учесници су дужни да поред
напред наведених посебних доказа о испуњености тражених
услова приложе и документа у оригиналу или овереној фотокопији, којима потврђују да испуњавају опште услове предвиђене одредбом чл. 45 Закона о државним службеницима
и то: кратку биографију, извод из матичке књиге рођених,
уверење о држављанству Републике Србије, уверење (потврду) да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну
затвора у трајању од најмање шест месеци или за кажњиво
дело које их чини неподобним за обављање послова у државном органу, уверење да се против кандидата не води поступак
за кривична дела која се гоне по службеној дужности, уверење
о општој и здравственој способности. Конкурсна комисија ће
у изборном поступку усмено, на основу обављеног разговора
са кандидатима, проверити стручну оспособљеност, знање и
вештине кандидата за обављање послова на радном месту
за које конкуришу, а у складу са одредбом чл. 56 Закона о
државним службеницима. Датум обављања разговора са кандидатима биће накнадно одређен, о чему ће учесници бити
обавештени телефоном или на други погодан начин. Рок за
подношење пријаве на конкурс, са кратком биографијом (по
могућству и бројем телефона кандидата), те документацијом
којом се потврђује испуњеност тражених услова конкурса је
8 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном
гласнику Републике Србије”. Пријаве са доказима о испуњености услова из конкурса се подносе на адресу: Прекршајни
суд Вршцу, Васка Попе 7, 26300 Вршац, лично или препорученом пошиљком, са назнаком: „За јавни конкурс”. Све информације у вези са конкурсом могу се добити на број телефона:
013/836-433, особа за контакт: судијски помоћник Славица
Георгијевски. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази у оригиналу или у овереној фотокопији, неће
се разматрати.

Са кандидатима који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, а чије пријаве су благовремене,
допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени
сви потребни докази, Конкурсна комисија ће спровести
изборни поступак у просторијама Привредног суда у Сомбору, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном или писмено на адресу наведену у пријави.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу
је секретар суда Гордана Ђукановић, контакт телефон: 025/415-822.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

Посао се не чека, посао се тражи
26.09.2018. | Број 796 |
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Трговина и услуге

Трговина и услуге
ТР „МАЛИ ВУК“

11000 Београд, Молерова 80
тел. 065/9406-060

Продавац мешовите робе
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком занимању. Кандидати треба да се јаве на наведени број телефона. Рок за пријављивање 14.10.2018. године.

СЗР ФРИЗЕРСКИ САЛОН
„ЛЕНА ПЛУС“

11070 Нови Београд, Народних хероја 9
тел. 069/2652-839

Женски фризер

за 36 сати радног времена недељно
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, радно
искуство 12 месеци, пробни рад 1 месец. Пријаве слати у
року од 30 дана од дана објављивања огласа.

MHS TEAM AT DOO
Вранићи, Чачак
тел. 064/1341-014
e-mail: info@mhs.rs

Пословођа сервиса
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме машинске
струке; потребно је радно искуство у одржавању машина/
механизације и у комуникацији са купцима у трајању од 6
месеци; возачка дозвола Б категорије.

Сервисер хидрауличних уређаја
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме машинске
струке; потребно је радно искуство у одржавању машина/
механизације у трајању од 6 месеци; возачка дозвола Б
категорије.
ОСТАЛО: Кандидати треба да поседују и знање функционисања склопова, подсклопова, машина алатки или грађевинске механизације. Заинтересовани кандидати могу да
се јаве на тел. 064/1341-014, лице за контакт: Александар Трифуновић или да пошаљу CV на e-mail: info@mhs.
rs. Предвиђено је и психолошко тестирање кандидата.
Трајање конкурса: до 16.10.2018.

„КОНСТРУКТЕЛ“ ДОО
Београд - Нови Београд, Сурчинска 179 П
e-mail: novak.popovic@konstuktel.com

Техничар за монтажу кабловских и
оптичких телекомуникација
место рада: Београд, рад на територији
Републике Србије, пробни рад 1 месец
10 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електро или
машинске струке; радно искуство 12 месеци на наведеним
пословима, возачка дозвола Б категорије. Теренски рад,
обезбеђен смештај. Рок трајања конкурса: до 11.10.2018.
године. Лице за контакт: Новак Поповић. Кандидати могу
да доставе радну биографију путем имејла.

„ZEPTER INTERNАTIONAL“ ДОО
Београд, Булевар Михајла Пупина 117
e-mail: posao@zepter.rs

Консултант за продају и маркетинг

место рада: Београд, Ниш и Крагујевац, на
одређено време 3 месеца
10 извршилаца
УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, без обзира
на занимање; радно искуство небитно; основно знање рада
на рачунару. Трајање конкурса: до попуне радног места.
Кандидати могу своје радне биографије да доставе на горе
назначени имејл. Лице за контакт: Весна Ракић.
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Помоћни радник/хигијеничар

„АМАН“ ДОО

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

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

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

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.

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.

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.

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

Фактуриста у погону

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.

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

Продавац/касир

на одређено време 6 месеци (постоји
могућност запослења на неодређено време)
20 извршилаца
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.
УСЛОВИ: без обзира на образовање; пожељно радно искуство у траженом занимању (предност ће имати кандидати
са радним искуством). 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.

Магацински радник

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.

„TREND-TEX“
ДОО ПРИЈЕПОЉЕ

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

Пројект менаџер

на одређено време 3 месеца (могућност
запослења на неодређено време)
2 извршиоца
Опис посла: прима наруџбенице (радне налоге) од купаца;
директно комуницира са купцима/добављачима; врши разјашњавање/усаглашавање захтева купца по радним налозима; евидентира радне налоге и врши обраду стања радних налога; проверава и усаглашава комплетност радних
налога са магационерима; шаље извештај о комплетности
радних налога купцу; прави планове производње по радним јединицама и кооперантима; ради и доставља техничко/технолошку документацију за процес производње; прати производњу и води рачуна о реализацији плана; води
евиденцију свих неусаглашености добијених од стране
купаца (рекламације, примедбе, сугестије); прави извештај
о неусаглашености тканине, репроматеријала и слично,
шаље рекламације добављачима и учествује у решавању
рекламација од стране купаца; врши набавку канцеларијског и другог потрошног материјала; евидентира и плаћа
доспеле рачуне/обавезе; обрачунава исплате зарада,
накнада и осталих личних примања; прави статистичке
извештаје; води рачуна о безбедности и здрављу на раду
при обављању послова; води рачуна о заштити животне
средине; примењује и води рачуна о примени докумената, QМС, система управљања квалитетом; обавља и друге
послове по налогу и упутствима непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: VII, VI степен стручне спреме; област економије
и менаџмента и факултет организационих наука; радно
искуство: небитно; рад на рачунару - виши ниво - МS Office
пакет, Интернет; немачки језик - виши ниво. Обезбеђен
смештај и превоз од смештаја до посла. Трајање конкурса:
до попуне. Пријаве слати имејлом, за евентуалне додатне
информације јавити се на телефон послодавца, лице за
контакт: Суанита Челебић.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

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

Трговина и услуге

„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

„DELHAIZE SERBIA“ DOO

тел. 034/504-810
e-mail: jelena.novakovic@delhaize.rs

Продавац меса и рибе

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: средња стручна спрема, месар; потребно радно
искуство на истим или сличним пословима. Кандидати радну биографију могу доставити на e-mail: jelena.novakovic@
delhaize.rs или позвати на контакт телефон: 034/504-810,
најкасније до 30.10.2018. године.

NICOLA S DESIGN DOO

за рад у Суботици
10 извршилаца

11000 Београд, Булевар војводе Мишића 19
e-mail: office@nicolas.rs

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

Продавац - пословођа

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.

ХОТЕЛ „СРБИЈА“ ДОО ВРШАЦ
Вршац, Светосавски трг 12
тел. 066/8076-203
e-mail: milan.p@hotelsrbija.rs

Кувар

на одређено време 3 месеца, предвиђен
пробни рад
6 извршилаца
УСЛОВИ: средња стручна спрема, кувар; радно искуство 24
месеца.

Конобар

на одређено време 3 месеца, предвиђен
пробни рад
6 извршилаца
УСЛОВИ: средња стручна спрема, конобар; радно искуство:
24 месеца; енглески језик - средњи ниво.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе на горенаведени имејл или да се јаве лицу за контакт (Милан Петровић) на наведени број.

SITEL SBA DOO
Нови Београд, Шпанских бораца 3

Саветник за корисничку подршку на
енглеском

на одређено време, пробни рад 3 месеца
30 извршилаца

УСЛОВИ: IV, V, VI, VII степен стручне спреме; знање енглеског језика Б2/Ц1 ниво по ЕУ портфолиу. Рад у сменама,
ноћни рад. Трајање конкурса: 15.10.2018. Потребно је да
кандидати пријаве проследе на имејл: hr.serbia@sitel.com.

УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ „ШИЗ ГРИЗ“
11070 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 95
тел. 061/232-51-08

Припрема - продаја хране

рад у БИГ тржном центру Нови Сад
3 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV степен; III или IV степен
- продавац; енглески језик средњи ниво. Рад у сменама.
Јављање на горенаведени имејл. Рок за пријаву 17.10.2018.

ЗАРИН ФРИЗЕРСКИ СТУДИО
21000 Нови Сад, Толстојева 4 лок. 2
тел. 061/6185-899

Фризер

пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III или II степен; рад у сменама;
обезбеђена исхрана; 12. месеци радног искуства. Јављање на
горенаведени телефон. Рок за пријаву 31.10.2018.

АРИЕЛА ЦЕНТАР
21000 Нови Сад, Народног фронта 59
тел. 063/8206-888

25000 Сомбор
тел. 064/4241500
e-mail: javniizvrsiteljsombor@gmail.com

Помоћник јавног извршитеља
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник; радно искуство у занимању; пожељно искуство на
пословима извршења; електронско пословање; познавање
рада на рачунару (Word, Excel, Internet). Рок за пријаву на
оглас је до 01.10.2018. године.

„ВИВИДИА ПЛУС“ ДОО
25230 Кула, Братства и јединства 89
тел. 069/599-0134
e-mail: vividiaplusdoo@yahoo.com

Продавац

на одређено време 3 месеца, за рад у
Суботици
5 извршилаца
УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме, продавац или било
које друго занимање; основно знање рада на рачунару,
office пакет. Заинтересовани кандидати могу своје биографије слати поштом и имејлом на горенаведене адресе.
Ближе информације на контакт телефон. Оглас важи до
19.10.2018. године.

РОТОГРАФИКА ДОО
24000 Суботица, Сегедински пут 72
e-mail: biljana.liliom@rotografika.rs

Графички радник

Kозметичар

на одређено време 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен, козметичарска сестра, козметичар;
III степен - козметичарски сарадник; II степен - помоћни
козметичар; енглески језик почетни ниво; рад у сменама. Јављање на горенаведени телефон. Рок за пријаву
17.10.2018.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, графичке
струке. Рад у сменама, ноћни рад. Заинтересовани кандидати могу своје биографије слати на горенаведену адресу
поштом или на имејл. Контакт телефон: 024/636-600. Оглас
важи до 19.10.2018. године.

АЗВИРТ ОГРАНАК

ВИНАРИЈА „ВИЗБА“

11070 Нови Београд, Милентија Поповића 5в
тел. 062/882-06-85

Секретарица

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани професор руског језика, радно искуство 3 месеца на истим или
сличним пословима, виши ниво знања руског и енглеског
језика. Пријаве слати на e-mail: jelenamilosevic@azvirt.com,
у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

САЛА ТАМАРИС

11000 Београд, Цетињска 15
тел. 064/1144-022

Помоћни радник

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме. Кандидати треба да је јаве на наведени број телефона. Рок за
пријављивање 19.10.2018. године.

INNER BALANCE

21000 Нови Сад, Хероја Пинкија 105
тел. 063/1563-888

18000 Ниш, Скопљанска 7/1

Конобар

Физиотерапеут

пробни рад 1 месец
20 извршилаца
УСЛОВИ: V степен - конобар специјалиста, IV степен - конобар, III степен - келнер, VII/1, VI/2, VI/1; небитно радно
искуство. Рад у сменама, ноћни рад. Јављање на горенаведени телефон. Рок за пријаву 01.11.2018.

ТР „МАРКОС 025“

25000 Сомбор, Солунских бораца бб
тел. 060/4619-270
e-mail: ivicaserences@yahoo.com

на одређено време до 6 месеци
2 извршиоца

Манипулант у обради дрвета

УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме у било ком
занимању, пробни рад 1 месец. Пријаве слати у року од 30
дана од дана објављивања огласа.

УСЛОВИ: лице без занимања и стручне спреме; без радног
искуства; рад у кругу фирме. Рок за пријаву је до попуне
огласа.

Бесплатна публикација о запошљавању

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
ПР ВЕЉКО ГУБЕРИНИЋ

2 извршиоца

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме: физиотерапеут.

Козметички техничар
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме: козметичар.
Рок за пријаву: 31.10.2018. године. Телефон за котакт:
064/121-7833.

“АГРОЊИВА ЕКО” ДОО ЖАГУБИЦА
18000 Ниш, Трг Павла Стојковића 17

Трговац

на одређено време
УСЛОВИ: трговац, знање рада на рачунару, радно искуство: 12 месеци, CV. Телефон за контакт: 065/2277-876.
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С.Б.Д.Д. АУТО ДОО

11000 Београд, Табановачка 5
тел. 060/864-0027

Ауто-механичар
УСЛОВИ: КВ или ВКВ механичар; возачка дозвола Б категорије; радно искуство 4 године у ауто-сервису.

тел. 018/501-231
Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-514

Медицина
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

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

Београд, Краља Милутина 8

Ауто-лимар

Оглашава слободна радна места за рад у СР
Немачкој

УСЛОВИ: КВ аутолимар; возачка дозвола Б категорије; радно искуство 4 године у ауто-сервису.

Послодавац: Агенција за запошљавање „Schutz und
Partner Career Service“, Гајнхофен (Gaienhofen), СР Немачка

ОСТАЛО: Кандидати могу да се јаве на контакт телефоне: 060/864-0027, 060/864-0017 или да пошаљу пријаву
на e-mail: merlindo@eunet.rs. Конкурс је отворен до попуне
радног места.

БОМЗ БОГОЈЕВИЋ ДОО
11000 Београд, Љермонтовљева 8
тел. 063/8356-126

Продавац

2 извршиоца
УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме, без обзира на
радно искуство. Кандидати могу да се јаве на коннтакт
телефон: 063/8356-126 или да пошаљу пријаву на е-mail:
bomzbogojevic@gmail.com. Рок за пријаву на конкурс је
18.11.2018. године.

„АНТИПАСТО“ ДОО
11000 Београд, Топличин венац 12
тел. 069/3278-383

Помоћни радник у кухињи, паковање и
продаја
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, без обзира на
занимање; енглески језик - почетни ниво. Кандидати треба да се јаве на наведени број телефона. Рок за пријављивање 20.10.2018. године.

„PRO-TECH MAX“ DOO
Београд
тел. 034/505-538

Радник обезбеђења

за рад у Крагујевцу, на одређено време 6
месеци
5 извршилаца
УСЛОВИ: средња стручан спрема, без обзира на занимање,
потребно радно искуство на истим или сличним пословима,
возачка дозвола Б категорије, пожељна лиценца, пожељно положено за ППЗ, пожељна дозвола за ношење оружја,
обавезно да лица нису осуђивана, предвиђен пробни рад 1
месец. Кандидати могу да се јаве у Националну службу за
запошљавање, Филијала Крагујевац, канцеларија број 16
или могу позвати на контакт телефон: 034/505-538, најкасније до 20.10.2018. године.

„ЛАРИСА СИСТЕМ“ ДОО
24000 Суботица, Метохијска 37
тел. 024/581-222

Ауто-механичар
УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, ауто-механичар или
било које друго занимање, возачка дозвола Б категорије.
Кандидати могу да се јаве на горенаведену адресу радним
данима од 8 до 17 часова. Информације на горенаведени
број телефона. Оглас важи до 19.10.2018. године.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Асистент

на пословима за здравствену негу до
признања дипломе, а након тога на
пословима квалификованог здравственог
радника; у зависности од квалификација
којима располажу, изабрани кандидати
ће бити распоређени на: Одељењу за
интензивну негу, Одељењу за кардиологију,
Одељењу геријатрије, Одељењу неурологије
и Одељењу за пулмологију
18 извршилаца
Место рада: СР Немачка, Савезна покрајина Бајерн,
Хесен, Баден-Wurrtemberg и Берлин
Врста радног односа: на одређено време до 12 месеци
на пословима асистента за здравствену негу до нострификације дипломе, уз могућност ангажовања на неодређено
време на пословима квалификованог здравственог радника након нострификације дипломе; пробни рад 3 месеца.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа: медицински техничар, медицинска сестра - општи смер, положен
стручни испит за медицинске раднике, обавезно знање
немачког језика, Б1 ниво према Европском референтном
оквиру; пожељна возачка дозвола Б категорије; познавање
рада на рачунару MS Office; пожељно је да кандидати имају
радног искуства у струци.
ОСТАЛО: висина бруто зараде износи од 1.900 евра (бруто), плус додаци за ноћни рад, рад викендом и празницима
до признавања дипломе, а након нострификације износи
од 2.300 евра (бруто) плус додаци; радници су од првог
дана осигурани по основу пензионог, здравственог и осигурања од повреде на раду у СР Немачкој; трошкове превоза
од Србије до СР Немачке сноси послодавац; трошкове издавања радне дозволе/ визе сноси кандидат; за прво време,
уколико је потребно. послодавац обезбеђује смештај, што
је регулисано у уговору о раду, а трошкове смештаја сноси
кандидат; кандидати потписују уговор са послодавцем, а не
са агенцијом.
Потребна документација: радна биографија/CV на
немачком језику у Еуропас формату; диплома завршене
школе - фотокопија (преведена на немачки језик и оверена од стране судског преводиоца); уверење о положеном
стручном испиту за медицинске раднике - фотокопија (преведена на немачки језик и оверена од стране судског преводиоца); сертификат о стеченом знању немачког језика Б1, (Гете института, OSD, DAF,TELC). Наведена документа
доставити на српском језику.
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани
као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају филијали НСЗ у којој
су пријављени, лично или поштом, на адресу филијале, са
назнаком: За конкурс - асистент за здравствену негу - Агенција за запошљавање „Schutz und Partner Career Service“,
Гајнхофен, Р Немачка.
Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у
Националној служби за запошљавање потребна документа
достављају поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Филијала за град Београд, Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком: За конкурс
- асистент за здравствену негу - Агенција за запошљавање
„Schutz und Partner Career Service“, Гајнхофен, СР Немачка.
За додатне информације о овом конкурсу, кандидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ на број: 0800/300-301 (позив бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:

Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2416-836, 064/8107-046
Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
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Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531
Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-070
Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123
Детаљне информације о условима рада кандидати ће
добити на разговору са послодавцем. О месту и термину
одржавања разговора биће обавештени путем телефона
или имејлом кандидати који уђу у ужи избор. Непотпуна
документација неће бити разматрана.
Рок трајања конкурса: 09.11.2018. године.

„POSEIDON RESARCH BALKANS“ DOO
21000 Нови Сад, Лазе Костића 3
e-mail: jobs@poseidonscro.com

Сарадник у клиничким испитивањима и
административним пословима
УСЛОВИ: VII/1 степен; дипломирани биолог, биолог - мастер биолог, дипломирани хемичар; хемичар - мастер хемичар; основна информатичка обука, енглески језик; теренски рад. Јављање кандидата на горенаведени имејл. Рок за
пријаву 13.10.2018.

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„ЈЕЛА ДОМ“ БЕОГРАД

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

Медицинска сестра

на одређено време, уз могућност продужења
уговора
УСЛОВИ: медицинска сестра, без обзира на радно искуство, положен стручни испит.

Болничар - неговатељица

на одређено време, уз могућност продужења
уговора
УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, без обзира на
радно искуство. Обезбеђен смештај.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне. Кандидати могу
да се јаве послодавцу путем телефона. Лице за контакт:
Милица Биоленчек.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“

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

Фармацеутски техничар

место рада: Гуча, општина Лучани, на
одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: стручни испит/лиценца, знање енглеског - виши
ниво, рад на рачунару, потребно је радно искуство од минимум 12 месеци. Рад у сменама, пробни рад. Рок трајања
конкурса: до попуне. Кандидати се могу јавити послодавцу
на горенаведени телефон особи за контакт или могу да
доставе радне биографије путем имејла. Особа за контакт:
Татјана Анђелић Јовановић.

Национална служба
за запошљавање

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

Медицина

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

Медицинска сестра - техничар
на одређено време
3 извршиоца

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.

ДОМ ВИТА МЕДИАЛИС
11000 Београд - Звездара
Јованке Радаковић 23

Неговатељица (медицинска сестра)
4 извршиоца

УСЛОВИ: Рад у сменама. Кандидати могу конкурисати
слањем CV-а на e-mail: domvitamedialis@gmail.com или
позивом на телефон 065/456-6306 (Мандрапа Миња), или
лично, доласком на адресу установе. Рок за конкурисање
је 14.12.2018. године.

PD „GOODHOUSE“ DOO
11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 132/60
тел. 011/613-00-30

Санитарни техничар

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме у наведеном
занимању, пожељно радно искуство, пожељно поседовање
стручног испита или лиценце.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

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

Спремач - спремачица

просторија у којима се пружају здравствене
услуге
УСЛОВИ: основна школа. Пријаве са кратком биографијом,
адресом, контакт телефоном и неовереним фотокопијама
докумената којима се доказује испуњеност услова конкурса
предају се преко писарнице Дома здравља (III спрат, соба
бр. 3), на наведеној адреси, са назнаком за који конкурс се
подноси пријава. Одлука о избору ће бити објављена на
огласној табли Дома здравља поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским путем.

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

Медицинска сестра - техничар

за рад у у Служби за здравствену заштиту
одраслих
УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове: завршена средња медицинска школа,
образовни профил мединска сестра - техничар (IV степен
стручне спреме) и положен стручни испит. Кандидати уз
пријаву као доказе подносе: оверену фотокопију дипломе о
завршеној средњој медицинској школи, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију

Бесплатна публикација о запошљавању

дозволе за рад - лиценце, издату од надлежне коморе (ако
је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу), радну биографију.
Пријаве слати на наведену адресу или лично доставити у
писарницу Дома здравља Барајево. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

основним студијама у трајању од најмање пет година, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит; лиценца или
решење о упису у именик Лекарске коморе Србије; најмање
шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

ЗУ АПОТЕКА „ПРИМА ЛЕК“

за рад у Одељењу за хемиотерапију, Служба
онкологије са палијативним збрињавањем
2 извршиоца

37260 Варварин, Слободе 29

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, положен стручни испит,
познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика,
радно искуство 12 месеци. Пријаве са потребним доказима о
испуњености услова конкурса доставити на наведену адресу. Рок за пријављивање је 30 дана од дана објављивања
конкурса.

ДОМ ЗДРАВЉА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

11420 Смедеревска Паланка, Кнеза Милоша 4
тел./факс: 026/310-864, 026/318-135
e-mail: findomzdra@verat.net

Возач у санитетском превозу

на одређено време од 3 месеца, због
повећаног обима посла, за рад у Служби
хитне медицинске помоћи
УСЛОВИ: Поред општих услова, посебни услови за заснивање радног односа су: средње образовање, III-V степен
стручне спреме; возачка дозвола Б категорије; 2 године
радног искуства на пословима возача. 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, 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 на напред наведеном радном месту 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 горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. 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.

УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
ДОМ КАРАБУРМА
11000 Београд, Пљешевичка 2
тел. 011/2763-068
e-mail: karaburma@ugcb.rs

Сервирка

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

Неговатељ

на одређено време
УСЛОВИ: III степен стручне спреме.

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

Доктор медицине

за рад у Служби онкологије са палијативним
збрињавањем
УСЛОВИ: завршен медицински факултет на интегрисаним
академским студијама, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег смера; положен стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у наведеном занимању.

Гинеколошко-акушерска сестра
за рад у Одељењу гинекологије и
акушерства

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер гинеколошко-акушерски; положен стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати подносе: кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном
испиту и лиценце за рад; потврду да се кандидат налази
на евиденцији незапослених лица код Националне службе
за запошљавање; доказ да се против кандидата не води
кривични поступак (уверење суда); уверење да кандидат
није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за
рад у здравственој установи (уверење из полицијске управе или полицијске станице). Приликом заснивања радног
односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које
се заснива радни однос. Одлука о избору кандидата биће
донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву
кандидата. Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације. Пријаве се подносе
лично или путем поште на адресу Центра, са назнаком:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Оглас је објављен и на веб-страници Министарства
здравља.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
СА СТАЦИОНАРОМ
15320 Љубовија, Војводе Мишића 58
тел. 051/661-898
e-mail: dzlj@ptt.rs

Стоматолошка сестра у амбуланти

са скраћеним радним временом (37 сати), на
одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом о раду
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/14, 13/17, 113/17), кандидати треба да испуњавају и
посебне услове утврђене Правилником о организацији и
систематизацији послова у Дому здравља Љубовија бр.
169/18: средња стручна спрема; стручни испит; лиценца,
упис у именик коморе као стоматолошка сестра техничар;
најмање шест месеци радног искуства у звању стоматолошка сестре. Кандидати су дужни да доставе: потписану
пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о завршеној школи која се тражи огласом;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; доказ о упису у именик коморе/лиценца - фотокопија;
фотокопију важеће личне карте; доказ о промени презимена у складу са приложеним документима. Напомена:
лекарско уверење којим се доказује здравствена спсобност
за рад на радном месту стоматолошка сестра доставља кандидат који буде примљен у радни однос.

Возач у санитетском превозу
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом о раду
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/14, 13/17, 113/17), кандидати треба да испуњавају и
посебне услове утврђене Правилником о организацији и
систематизацији послова у Дому здравља Љубовија бр.
169/18: средња стручна спрема; возачка дозвола Б категорије. Кандидати су дужни да доставе: потписану пријаву
на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију
дипломе о завршеној школи која се тражи огласом; оверену фотокопију возачке дозволе; фотокопију важеће личне
карте; доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом (ако је извршена промена). Лекарско
уверење којим се доказује здравствена спсобност за управљање моторним возлом.
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ОСТАЛО: Пријаве се подносе поштом или лично на адресу
установе, у року од 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша бб

Лекар опште медицине

на одређено време 6 месеци

Лекар опште медицине

на одрђено време, најдуже до 2 године
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, сроводи 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 одн. прописаној терапији, обавља и друге послове по
налогу непосредног руководиоца.
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. Обавезно назначити за које радно место односно за ког
извршиоца кандидат конкурише. Могуће је конкурисати и
за оба извршиоца. 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 горенаведену адресу.

ОСТАЛО: Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију радне
књижице или другог доказа о радном искуству кандидата
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају услове из огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно
искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност,
дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања
радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за послове
за које се прима. Пријаве слати у затвореној коверти, на
наведену адресу Клинике, са назнаком радног места за које
се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Медицинска сестра - техничар општег
смера
пробни рад од 2 месеца, за рад у
Консултативно-специјалистичкој служби

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

УСЛОВИ: средње образовање, средња медицинска школа
општег смера, стручни испит, дозвола за рад (лиценца),
најмање 6 месеци радног исуства у звању медицинске сестре - техничара, општег смера. Кандидати су у обавези да
уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о средњој медицинској школи општег смера, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе за рад (лиценце) или решења о упису у комору, уверење да кандидат
није кажњаван (издаје МУП), не старије од 6 месеци, уверење да против кандидата није покренут кривични поступак и истрага (уверење издаје суд), не старије од 6 месеци,
кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које
могу бити важне за доношење одлуке о пријему. Кандидат
који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да
достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима. Одлука о избору ће бити објављена на
огласној табли поред писарнице у приземљу ДЗ Раковица.
Пријаве слати поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас” или лично доставити у писарницу ДЗ.

Кувар

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“

на одређено време од 3 месеца, због
повећаног обима посла, за рад у сервису за
исхрану болесника
УСЛОВИ: средња стручна спрема. Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на
конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном школовању, фотокопију/очитану личну карту ако поседује радно искуство, потребно је доставити радне карактеристике
од претходног послодавца. Рок за подношење пријава на
конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Пријаве на оглас достављати у затвореним
ковертама писарници ОБ „Свети Лука” или путем поште
на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава на оглас”,
са навођењем радног места за које се конкурише. Уколико кандидат има имејл-адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране. За ближе
информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

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

Виши лабораторијски техничар

на одређено време по основу замене, до
повратка радника са боловања
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме; положен стручни
испит; најмање шест месеци радног искуства.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене, до
повратка радника са боловања
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа педијатријског или општег смера; положен стручни испит;
најмање шест месеци радног искуства.
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37000 Крушевац, Косовска 16

1) Референт за финансијскорачуноводствене послове

за рад у Одељењу за рачуноводство у
Служби за економске послове, на одређено
време ради замене привремено одсутне
запослене до истека породиљског одсуства
УСЛОВИ: средње образовање - IV степен стручне спреме, знање рада на рачунару. Кандидати подносе: молбу за
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију
извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или
уверења издати на девојачко презиме), доказ о знању рада
на рачунару. 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“ и називом и редним бројем радног места за које се
конкурише, а на горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Доктор медицине

за рад у Служби за анестезиологију
и реаниматологију при Заједничким
медицинским пословима
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у
звању доктора медицине.

2) Доктор медицине специјалиста

у специјалистичкој амбуланти за рад у
Одељењу за продужену рехабилитацију
у Служби за физикалну медицину
и рехабилитацију при Заједничким
медицинским пословима
УСЛОВИ: медицински факултет и специјализација из физикалне медицине и рехабилитације, VII/2 степен, стручни
испит; лиценца; специјалистички испит; најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

35250 Параћин, Мајора Марка 12

Медицинска сестра - техничар у
гинекологији и акушерству

3) Доктор медицине специјалиста

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

Посао се не чека,
посао се тражи

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ

у радиолошкој дијагностици за рад у Служби
радиолошке дијагностике при Заједничким
медицинским пословима
УСЛОВИ: медицински факултет и специјализација из радиологије, VII/2 степен, стручни испит; лиценца; специјалистички испит; најмање три године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.

4) Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима за рад у
Служби за интерну медицину
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

5) Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима за рад у
Одсеку за интензивно лечење у Служби за
ортопедију и трауматологију
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

6) Медицинска сестра - техничар

у ургентним службама и реанимацији за рад
у Служби пријема и збрињавања ургентних
стања при Заједничким медицинским
пословима
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању.

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

Медицина
ОСТАЛО: Кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију
дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или очитане податке
са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода
из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме), оверену фотокопију
Лиценце издате од надлежног органа. За радна места 2 и
3 поред наведеног: оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту. 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 горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Доктор медицине - изабрани лекар

на одређено време због привремено
повећаног обима посла, до 3 месеца, у
Амбуланти Велики Шиљеговац, Службе
опште медицине
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад
или решења о упису у комору. Кандидати достављају:
пријаву на оглас, кратку биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце за рад или
решења о упису у комору, изјаву да су здравствено способни за послове за које подносе пријаву, фотокопију извода из матичне књиге рођених. Кандидати који се јаве на
оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.
Изабрани кандидати, пре заснивања радног односа, дужни
су да доставе лекарско уверење, као доказ о здравственој
способности за послове за које се заснива радни однос.
Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о
раду. Пријаве на оглас могу се поднети до 28.09.2018. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом доставити на горенаведену
адресу.

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

Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника, кућно лечење,
здравствену негу и епидемиологију, на
одређено време до повратка одсутног
радника
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска сестра техничар општег смера; положен стручни испит; лиценца;
возачка дозвола Б категорије. Кандидати су у обавези да уз
пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе
о завршеној средњој медицинској школи; оверен препис
или фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
оверен препис или фотокопију лиценце; оверену фотокопију возачке дозволе Б1 категорије и писану изјаву да је
кандидат активан возач; биографију са адресом и контакт
телефоном. Изабрани кандидат је у обавези да приликом
заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности. Пријаве доставити лично или поштом на
горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас број
12/2018”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

Зубни техничар

за рад у Служби за стоматолошку
здравствену заштиту, на одређено време до
повратка одсутног радника
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: зубни техничар; положен
стручни испит; лиценца; најмање 2 године радног искуства
у звању зубног техничара на пословима мобилне протетике.

Бесплатна публикација о запошљавању

Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис
или фотокопију дипломе о завршеној средњој школи; оверен
препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверен препис или фотокопију лиценце; потврду послодавца о радном искуству; биографију са адресом и контакт
телефоном. Изабрани кандидат је у обавези да приликом
заснивања радног односа достави уверење о здравственој
способности. Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас број 11/2018”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
31000 Ужице, Др Веселина Маринковића 4
тел. 031/563-150

Лабораторијски техничар у
дијагностици

у Центру за микробиологију, Одељење за
клиничку микробиологију, на одређено
време од 3 месеца, због повећаног обима
посла и потребе да се наведени послови
изврше у предвиђеним роковима
Опис посла: ради послове из свог делокруга на радном
месту које му одреди шеф одељења, начелник центра или
директор установе; ради на припреми болесничког материјала и комплетној обради (засејавање, култивација, субкултивација, прављење и бојење препарата, израда антибиограма итд.); ради на извођењу свих врста серолошких
реакција (ЕЛИСА, РВК, имунофлуоресценција, аглутинација, преципитација), обавља и друге послове у складу са
званичним актима установе.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду,
кандидати морају испунити следеће посебне услове: завршена средња медицинска школа лабораторијског смера; положен стручни испит за лабораторијског техничара. Уз пријаву
на оглас кандидати су дужни да доставе доказе о испуњености услова и то: извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, сведочанство о завршеном четвртом разреду средње медицинске школе лабораторијског смера, диплому о завршеној медицинској школи лабораторијског смера,
уверење о положеном стручном испиту за лабораторијског
техничара, доказ о промени презимена, уколико је кандидат
променио презиме. Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се непосредном предајом или путем поште на
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Изабрани кандидат је дужан да, пре закључивања уговора о раду, достави тражене доказе о испуњености услова
огласа у оригиналу или овереној копији, као и доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

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

Доктор медицине специјалиста

изабрани лекар за децу, у Јединици за
здравствену заштиту деце, на одређено
време а најдуже до 2 године
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, специјализација педијатрије; положен
стручни испит. Уз пријаву кандидат подноси следећу документацију: оверена фотокопија дипломе о завршеном
одговарајућем образовању; оверена фотокопија 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.

Медицинска сестра - техничар

у Јединици за здравствену заштиту одраслог
становништва, на одређено време а најдуже
до једне године
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша медицинска школа или IV степен стручне спреме, завршена
медицинска школа; положен стручни испит. Уз пријаву кандидати достављају: оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању; оверена фотокопија
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.

www.nsz.gov.rs

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

Медицинска сестра - интернет оператер
за потребе Одељења за правне, кадровске
и административне послове Одсека за
континуирану медицинску едукацију

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

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

Оглас објављен дана 19.09.2018. године у публикацији „Послови“ поништава се за радно место:
медицинска сестра - интернет оператер за потребе
Одељења за правне, кадровске и административне
послове Одсека за континуирану медицинску едукацију. У осталом делу оглас остаје непромењен.

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

Оглас објављен 19.09.2018. у публикацији „Послови“, за радно место: медицинска сестра - техничар
за потребе Одсека онкологије са дневном болницом
у Служби за продужено лечење и негу, на одређено
време до повратка привремено одсутне запослене
са породиљског одсуства и одсуства са рада ради
неге детета, мења се у погледу услова, где уместо:
IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа општег смера, положен стручни испит, треба
да стоји: VI степен стручне спреме, завршена виша
медицинска школа општег смера, положен стручни испит. У осталом делу оглас остаје непромењен.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1) Медицинска сестра - техничар у
амбуланти

на одређено време због замене привремено
одсутне запослене, до њеног повратка
на рад, за рад у Одељењу за здравствену
заштиту деце предшколског узраста
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
средње медицинско образовање у трајању од четири године, медицинска школа педијатријског или општег смера,
положен стручни испит, поседовање лиценце за рад или
решења о упису у комору. Кандидати достављају: пријаву
на оглас; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или решења о упису у комору, изјаву да су здравствено способни за послове за које подносе пријаву; фотокопију извода из матичне
књиге рођених.

2) Спремачица у просторијама у којима
се пружају здравстве услуге
на одређено време због замене привремено
одсутне запослене до њеног повратка на
рад, за рад у Одсеку за одржавање хигијене
објеката и простора

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
основно образовање. Кандидати достављају: пријаву у којој
наводе за које радно место се пријављују; кратку биогра-
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фију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију
дипломе о основном образовању, изјаву да су здравствено
способни за послове за које подносе пријаву, фотокопију
извода из матичне књиге рођених.
ОСТАЛО: Кандидати који су се јавили на оглас могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних података
који могу бити важни за одлуку о пријему. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за
послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном
року, са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са
документацијом доставити на горенаведену адресу.

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

Медицинска сестра - техничар

Опис посла: уградња електроинсталација, монтажа и демонтажа светиљки и други електро радови.

Пољопривреда

УСЛОВИ: без обзира на образовање; потребно искуство у
раду са електроинсталацијама - минимум 12 месеци.

RS AGRAR GROUP 2013 DOO
Београд, Гроцка, Винча
Булевар Михајла Пупина 10и
тел. 062/330-825
e-mail: jasna.micovic@ratar.rs

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.

Дипомирани инжењер пољопривреде
УСЛОВИ: ВСС, дипломирани инжењер пољопривреде.

Пољопривредни техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пољопривредни техничар.
Опис посла: услуживање купаца, продаја робе, рад на
фискалној каси, излагање робе, одржавање хигијене радног места.

на Одељењу интензивне терапије у Служби
дечје анестезиологије, интензивне терапије
и терапије бола Стационара на Клиници
за дечју хирургију, на одређено време
до повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, а најкасније до 13.01.2019. године,
пробни рад од 3 месеца

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс се подносе до 31.10.2018,
СМС-ом са именом и презименом и радним местом за које
је кандидат заинтересован, на број телефона: 062/330-825
или на e-mail: jasna.micovi@ratar.rs. Особа за контакт Јасна
Мићовић.

Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту болесника, даје терапију и предузима друге медицинско-техничке
радње које је одредио лекар, узима и шаље материјал на
лабораторијске анализе, ради и друге послове из свог делокруга, а по налогу начелника и главне сестре Одељења,
учествује у сменском раду, за свој рад одговорна је начелнику и главној сестри Клинике.

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКА УСТАНОВА
„БЕОГРАД“ ДOO

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, педијатријски или општи смер; положен стручни испит; лиценцу 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, фотокопија из матичне књиге венчаних (уколико
су диплома, уверење и лиценца издати на девојачко презиме), 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, кратку биографију (Curriculum Vitae, CV),
са адресом, контакт телефоном, имејл-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 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.
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). Пријаве се
предају у затвореној коверти, лично или поштом на адресу
Института, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем једне
медицинске сестре на Одељењу интензивне терапије на
Клиници за дечју хирургију”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Индустрија и грађевинарство

Београд - Чукарица, Ратка Ресановића 1

Асистент директора

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.

УСЛОВИ: од VII степена стручне спреме; радно искуство 3
године, Ms Office, Internet, Power Point, Autocad. Обезбеђен
превоз и исхрана.

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

Изградња и одржавање термотехничких
постројења

Опис посла: уградња машинског малтера.

привремени и повремени послови

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; радно искуство 3 године; знање: Ms Office, Internet, Autocad, лиценца за одговорног извођача радова термотехнике и гасне технике. Обезбеђен превоз, смештај и исхрана.

Секретарица

привремени и повремени послови
УСЛОВИ: IV, V или VI степен стручне спреме; радно искуство 3 године, знање: Мs Office и Internet. Обезбеђен превоз и исхрана.

Возач

привремени и повремени послови
5 извршилаца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; радно искуство 3
године; возачке дозволе: B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D, D1,
D1E, DE. Теренски рад, обезбеђен смештај и исхрана.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Послати CV на
имејл: tijana.vgu@gmail.com или на телефоне: 011/2363081, 011/2051-780, 064/8685-021, Тијана Апостоловић.

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

Шеф градилишта

Електроинсталатер

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

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема; потребно искуство у вођењу градилишта минимум 12 месеци; возачка
дозвола Б категорије.

на одређено време 3 месеца, место рада:
Београд, Нови Сад, Сомбор, Оџаци, Суботица
(градилишта)
3 извршиоца
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Дипл. грађевински инжењер

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

Малтерџија

привремени и повремени послови

на одређено време 3 месеца, место рада:
Београд, Нови Сад, Сомбор, Оџаци, Суботица
(градилишта)
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„ПРЕМИЈУС“ ДОО БЕОГРАД

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

Београд - Земун, Николаја Салтикова 61
тел. 060/666-8219

Зидар

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

Тесар

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.

Армирач

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

Опис посла: израда, савијање, везивање и монтажа арматуре и остали армирачки послови.

Тесар

УСЛОВИ: без обзира на образовање, потребно искуство у
траженом послу минимум 6 месеци (радно искуство утиче
на висину месечне зараде). Обезбеђен смештај, исхрана и
превоз, дужина радног времена 8 сати дневно, теренски
рад.

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

на одређено време 3 месеца, постоји
могућност запослења на неодређено време
40 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

Краниста торањског крана

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

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

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

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

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.

Тесар

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

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

Зидар

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

Бесплатна публикација о запошљавању

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.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани
кандидати могу своје пријаве да доставе путем мејла или
да се јаве на контакт телефон послодавца, лице за контакт:
Павле Кривокапић.

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКА УСТАНОВА
„БЕОГРАД“
Београд - Чукарица, Ратка Ресановића 1
тел. 011/2363-085, 011/2051-780
е-mail: vgu.beograd@gmail.com

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

Електромонтер
5 извршилаца

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

Грађевински техничар
5 извршилаца

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

Тесар

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

Керамичар

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

Електрозаваривач
10 извршилаца

МБА „РАТКО МИТРОВИЋ
НИСКОГРАДЊА“ ДОО

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

Нови Београд, Савски насип 1-3
тел. 064/8588-421
е-mail: pavle.krivokapic@ratkomitrovic.rs

10 извршилаца

Производни радник

на одређено време 6 месеци, место
рада: Београд, Нови Сад, Пожега, Инђија
(градилишта)
25 извршилаца
Опис посла: физички рад на градилишту.
УСЛОВИ: без обзира на образовање и радно искуство.
Обезбеђен смештај, исхрана и превоз, дужина радног времена 8 сати дневно, теренски рад.

Тесар

на одређено време 6 месеци, место
рада: Београд, Нови Сад, Пожега, Инђија
(градилишта)
7 извршилаца
Опис посла: тесарски послови - израђивање, монтирање и
демонтирање оплате.
УСЛОВИ: без обзира на образовање, потребно искуство у
траженом послу минимум 6 месеци (радно искуство утиче
на висину месечне зараде). Обезбеђен смештај, исхрана и
превоз, дужина радног времена 8 сати дневно, теренски рад.

Армирач

на одређено време 6 месеци, место
рада: Београд, Нови Сад, Пожега, Инђија
(градилишта)
10 извршилаца

Зидар

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

Лимар

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

Армирач

5 извршилаца
УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство 2
године.
ОСТАЛО: теренски рад, радно место са повећаним ризиком, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен
превоз. Напомена: услов за рад је позитивна процена безбедносних услова за рад кандидата, коју врше надлежни
органи спровођењем поступка безбедносне провере уз
сагласност лица. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на горенаведене телефоне особи
за контакт (Тијана Апостоловић) или путем имејл-адресе
доставити радну биографију.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
26.09.2018. | Број 796 |
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„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
на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, са или без искуства
на наведеним пословима. Теренски рад, рад у сменама,
радно место са повећаним ризиком (рад на висини), обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. Трајање конкурса: до
попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе мејлом или да контактирају послодавца
путем телефона. Лице за контакт: Меланија Вукмиров.

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

Руководилац градилишта

на одређено време од 3 месеца, место рада:
Ћуприја и места рада послодавца
2 извршиоца
УСЛОВИ: радно искуство 3 године; дипломирани грађевински инжењер. Посебна знања и вештине: поседовање
лиценци 410 или 413 или 414, знање енглеског језика почетни ниво, возачка дозвола Б категорије. Услови рада:
теренски рад, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај. Рок
трајања конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати
могу да се јаве на горенаведени телефон, особа за контакт
Марина Станојевић.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС
КИКИНДА

АД ЛИВНИЦА „ЉИГ“

Београд, Краља Милана 4/4-5
тел. 011/3612-446
е-mail: livnicaljig@gmail.com

Maшински инжењер

Помоћни радник

за рад у Београду, на одређено време
2 извршиоца

на одређено време, место рада: Љиг
4 извршиоца

Maшински инжењер - конструктор

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.

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.

„STIRG METALL“ ДОО ИНЂИЈА
Инђија, Југоисточна радна зона бб
тел. 022/215-0358
е-mail: nebojsa.neskovic@rs.stirg.com

Конструктор

пробни рад 1 месец
Опис посла: израда 3Д модела, радионичких цртежа,
склопних цртежа, документације; вођење пројеката; израда калкулација и понуда.
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.
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.

Заваривач

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.

Интерни ревизор

Оператер и програмер на CNC
глодалици (стругу)

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.

пробни рад 1 месец
2 извршиоца

„ФИНАГРО“ ДОО РАШКА

Опис посла: израда делова по цртежу, самостално или уз
асистенцију, оператер; програмирање делова на CNC глодалици (предност); контрола обрађених комада, попуњавање пратеће техничке документације.

Рашка, Старовласовска бб
тел. 036/732-511, 732-510
е-mail: finagrodoo@mts.rs

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.

Прехрамбени технолог

Оператер на апкант преси - Trumpf 170t

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.
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Резач

на одређено време, место рада: Љиг
3 извршиоца

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

на одређено време
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ЧИП ДОО

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

пробни рад 1 месец

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

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.

BRUSNIK ENERGY
ДОО БЕОГРАД, ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ ЕНЕРГИЈЕ
ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА
Београд, Булевар деспота Стефана 12

Грађевински инжењер/архитекта/
машински инжењер

послодавцу потребан одговоран радник
за вођење пројекта изградње мини
хидроцентрале у Ариљу, на одређено време
12 месеци, са могућношћу заснивања радног
односа на неодређено
УСЛОВИ: факултет или средња стручна школа; пожељно
радно искуство на вођењу градилишта; возачка дозвола
Б категорије; језик: енглески А1- основни; рад на рачунару: MS Office пакет, Интернет, AutoCAD. Предност ће имати
кандидати који живе близу места рада. Рок важења огласа: 30 дана од дана објављивања. Кандидати могу свој
CV и пријаву доставити у електронској форми на e-mail:
valentina.nastasic@gmail.com.

„ИКАТЕРМ ПРОМ“ ДОО

11080 Земун, Батајнички пут 5
e-mail: ikatermprom@ikaterm.co.rs

Помоћни радник у производњи

на одређено време од 12 месеци, пробни рад
1 месец
УСЛОВИ: минимум завршена основна школа. Кандидати се
могу пријавити лично, сваког радног дана од 8.00 до 12.00
часова на горенаведену адресу, позивом на број телефона: 064/864-3000, у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса.
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PEMY FAMILY DOO

МОЛАЂО ДОО

Футог, Гаврила Принципа 24
тел. 021/895-981

11000 Београд, Сарајевска 6
тел. 060/688-5171

Радник у производњи

Радник у производњи

на преради воћа и поврћа, на одређено
време
5 извршилаца
УСЛОВИ: IV, III, II, I степен, небитно радно искуство.
Јављање на горенаведени телефон.

TEХNOEXPORT DOO INĐIJA
22320 Инђија, Јована Поповића 43

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме. Кандидати треба да се јаве на наведени број телефона. Рок за
пријављивање 20.10.2018. године.

БЛОК СИГНАЛ
18000 Ниш, Сарајевска 2
тел. 018/588-038

Бравар

Оператер на ЦНЦ алатним машинама

на одређено време до 3 месеца
5 извршилаца

Tehnoexport доо Инђија је компанија која се бави производњом, а водећи програм су флексибилни сифони и флексибилне цеви. Фирма успешно послује у Србији, где заузима лидерску позицију, а будуће своје пословне планове
усмерава претежно на инострано тржиште. Због повећаног
обима посла расписујемо конкурс:

УСЛОВИ: бравар, пожељно радно искуство. Рок за пријаву:
30 дана.

на одређено време 3 месеца

Оператер на ЦНЦ алатним машинама
(глодалица и струг)
УСЛОВИ: потребно је да лице има завршену средњу, вишу
или високу школу машинског смера, да познаје употребу
3Д пројектовања, познаје енглески језик и да има радно
искуство на ЦНЦ алатним машинама (познавање рада и
пројектовање на ЦНЦ машинама).
Опис посла: преузимање 3Д модела од конструктора-пројектанта, програмирање и подешавање алатних машина, надзор израде предмета обраде, учествовање у пројектовању
развојних позиција.
Нудимо: стицање нових знања и вештина, могућност професионалног развоја.
ОСТАЛО: Кандидати могу послати радну биографију на
имејл: snezana.kopanja@tehnoexport.co.rs или лично донети
на адресу: Јована Поповића 43, Инђија. Рок за пријаву је 15
дана од дана објављивања.

Варилац

на одређено време до 3 месеца
5 извршилаца
УСЛОВИ: варилац, пожељно радно искуство. Рок за
пријаву: 30 дана.

„ЛУКС ЕЛЕКТРО“ ДОО
14210 Уб, 28. фебруара 2
тел. 014/410-677

Дипломирани грађевински инжењер

за рад на терену, на одређено време до 30
дана
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен грађевински факултет; поседовање лиценци 310 и 410. Постоји
могућност запослења на неодређено. Пријаве слати на:
lukselektroub@yahoo.com. Контакт телефон за ближе
информације: 014/410-677.

РАДЊА „БОШКО”

„ЕЛИТШПЕД“ ДОО

18000 Ниш, Мариборска 55

24000 Суботица, Аге Мамужића 5
тел. 063/107-8430, 024/686-725

Помоћни радник у производњи

Радник на машини за производњу
дрвене амбалаже

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком занимању. Телефон за контакт: 064/1383-807.

3 извршиоца

„ОЛИМПИАС СРБ“ ДОО НИШ

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме. Рад
у сменама. Кандидати се могу јавити на горенаведени контакт телефон. Оглас важи до 18.10.2018. године.

18000 Ниш, Пантелејска 58
e-mail: prijava.serbia@olimpias.rs

ДОО РАНЂЕЛОВИЋ ГРАДЊА
Нови Бечеј, Иво Лоле Рибара 16

Ливац калупер

место рада је на објектима и градилиштима у
општинама Нови Бечеј, Нови Сад и Кикинда
3 извршиоца

Тесар

место рада је на објектима и градилиштима
у општинама Нови Бечеј, Нови Сад, Београд,
Крагујевац и Ниш
3 извршиоца

Столар

место рада је на објектима и градилиштима
у општинама Нови Бечеј, Нови Сад, Београд,
Крагујевац и Ниш
3 извршиоца
ОСТАЛО: Послодавац обезбеђује превоз, смештај и
исхрану. Пријаве за посао доставити лично или на e-mail:
randjelovicgradnja@gmail.com. За све додатне информације
позвати 063/771-6593.

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

Референт на контроли квалитета
производа
2 извршиоца

Опис посла: контролисање квалитета израде производа
конфекције; контрола радних налога; упоређивање узорака са циљним моделом; извештавање о обављеним контролама; обавештавање одељења за управљање производњом о узоркованом квалитету производа; управљање
процесима контроле квалитета; обављање других послова
на захтев претпостављеног.
УСЛОВИ: текстилна или било која друга струка; знање
Microsoft Office пакета; пожељно знање италијанског језика; пожељно радно искуство.

“СИЛОИН” ДОО КОВИН
Дунавска 46

Бравар заваривач

на одређено време до 2 године
3 извршиоца
Опис посла: послови обраде метала и израда металних конструкција.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, машинске
струке; најмање 6 месеци радног искуства на пословима
заваривача. Обезбеђен превоз и исхрана. Пријаве на конкурс слати на адресу послодавца или донети лично сваког
радног дана од 11 до 14 часова.

Саобраћај и везе
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у
Републици Словенији
Послодавац: „МАГНЕТ“ ДОО, Дравоград, Република Словенија

Возач камиона у међународном
транспотру

за рад у ЕУ, потписивање уговора о рaду на
неодређено време, са пробним радом од 3
месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: завршена средња стручна спрема; возачка дозвола Ц1Е; пожељан сертификат АДР (ADR); потребна је
стручна квалификација - КОД 95, курс чије трошкове сноси
кандидат (лице може накнадно да полаже o свом трошку);
основно знање немачког језика; потребно је да лица имају
радно искуство у трајању од три године, на пословима
возача у међународном транспорту.
ОСТАЛО: трошкове превоза од Републике Србије до
Републике Словеније сноси послодавац; висина зараде је
минимално 600 евра нето; запослени је социјално осигуран од првог дана запослења; послодавац пружа подршку
у проналажењу смештаја за запослене; трошкове приликом регулисања радне дозволе сноси послодавац; трошкове приликом регулисања радне визе сноси запослени;
годишњи одмор је у трајању од 19 дана годишње; лекарски
преглед организује послодавац у Словенији пре почетка
рада, трошкове сноси послодавац.
Потребна документација: радна биографија/CV у Еуропас формату, фотокопија возачке дозволе Ц1Е, фотокопија
сертификата АДР (ADR), фотокопија стручне квалификације - КОД 95 (уколико лице поседује); фотокопија дипломе
завршене школе (средња стручна спрема).
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани
као незапослена лица у Националној служби за запошљавање, потребна документа достављају филијали НСЗ у којој
су пријављени, лично или поштом на адресу филијале, са
назнаком: „За конкурс - возач камиона у међународном
саобраћају – МАГНЕТ ДОО, Република Словенија“.
Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у
Националној служби за запошљавање потребна документа достављају поштом, на адресу: Национална служба за
запошљавање, Филијала за град Београд, Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком: „За конкурс - возач камиона у међународном саобраћају – МАГНЕТ
ДОО, Република Словенија“.
За додатне информације о овом конкурсу, кандидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ на број 0800/300-301 (позив бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:

Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2416-836, 064/8107-046
Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-231
Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-556, 4885-549
Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047
Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531
Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-070
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Саобраћај и везе / Наука и образовање
Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123
Детаљне информације о условима рада кандидати ће добити на разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора биће обавештени путем телефона или
имејлом кандидати који уђу у ужи избор. Непотпуна документација неће бити разматрана.
Рок трајања конкурса: 26. октобар 2018. године.

„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.

„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

Наставник физике

Наука и образовање

са 20% радног времена

Наставник хемије

са 30% радног времена

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Наставник ликовне културе

Услови за пријем у радни однос

Административни референт

Члан 139

УСЛОВИ: Општи услови за наставнике: Кандидат треба
да испуњава услове у складу са чланом 139 и 140 став 1
тачка 1, подтачка 1 и 2 и става 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, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс је неопходно доставити:
кратку биографију, оверену фотокопију дипломе, оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту или
доказ о положеном испиту за лиценцу, а за кандидате који
немају положен стручен испит, односно испит за лиценцу
доказ да имају образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским системом преноса бодова (достављају кандидати
који конкуришу за послове наставника); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима се подноси пре закључења уговора о раду, а
доказ о неосуђиваности прибавља установа. Предвиђена је
психолошка процена способности за рад са децом и ученицима кандидата које директор изабере у ужи избор, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања. Услови
за административног референта: IV степен стручне
спреме - опште и средње образовање. Пријаве са доказима
о испуњености услова доставити на e-mail: mpbarilli@gmail.
com. Неблаговремене пријаве на конкурс као и пријаве са
непотпуном и неовереном документацијом неће бити узете
у разматрање.

са 10% радног времена

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.

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.

WEST IMPORT LOGISTICS DOO

Б Е О Г РА Д
ПРИВАТНА ГИМНАЗИЈА
„МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ”
11000 Београд, Маршала Бирјузова 2-4
тел. 011/2432-613

Наставник српског језика и
књижевности
Наставник енглеског језика

11120 Београд, Булевар краља Александра 73

Наставник филозофије

Ванредни професор за ужу научну
област Математика

са 45% радног времена, на одређено време
од 1 године

са 10% радног времена
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Доцент за ужу научну област Примена
информационих технологија у
грађевинарству и геодезији

са 20% радног времена

Наставник социологије
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на одређено време од 5 година

Наставник грађанског васпитања

Возач теретног моторног возила у
домаћем транспорту

Посао се не чека,
посао се тражи

Доцент за ужу научну област
Зградарство

Наставник психологије

Наставник физичког васпитања

УСЛОВИ: потребна возачка дозвола Ц категорије. Теренски
рад, рад у сменама. Кандидати могу да конкуришу слањем
биографије на e-mail: westimportlogistics@hotmail.com,
звањем на телефон 060/666-0420, контакт особа Владана
Пауновић, доласком лично на адресу послодавца.

на одређено време од 5 година

са 25% радног времена

11000 Београд - Звездара, Славујев венац 9

2 извршиоца

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

са 60% радног времена

на одређено време од 5 година

са 10% радног времена
са 10% радног времена

Наставник устава и права грађана
са 5% радног времена

Наставник историје

са 40% радног времена

Наставник биологије

са 40% радног времена

Наставник математике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне области којој наставни предмет припада. Кандидати,
поред општих услова, треба да испуњавају и услове предвиђене члановима 75 и 84 Закона о високом образовању
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др. закон), за избор
у одговарајуће звање, као и услове предвиђене Статутом
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду” бр. 201, од 28.02.2018. године), и Статутом Грађевинског факултета Универзитета у Београду (пречишћен текст
бр. 29-12, од 26.12.2016. године), као и других општих аката Универзитета и Факултета. Уз пријаву доставити биографију са подацима о досадашњем раду, списак научних
радова и оверен препис диплома. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања кoнкурса. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће се узети у разматрање.

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

Наука и образовање

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Гундулићев венац 23-25

Ванредни професор за ужу научну
област Електроника

Сарадник у настави за ужу научну
област Астрономија
на одређено време од 12 месеци

Сарадник у настави за ужу научну
област Астрономија

на одређено време од 5 година

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

Доцент за ужу научну област
Аутоматика

Сарадник у настави за ужу научну
област Астрофизика

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Физичка
електроника
на одређено време од 5 година

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

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017), Статутом
Електротехничког факултета, Критеријумима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и
допунама Правилника 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, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну област
Електроенергетски системи
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017), Статутом
Електротехничког факултета, Правилником о избору у
звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата. Посебан услов: предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Дистрибутивне и индустријске мреже, Анализа електроенергетских
система, Техника високог напона, Разводна постројења и
Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици.

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

Сарадник у настави за ужу научну
област Рачунарство и информатика

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“

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

Сарадник - медицинска сестра за
превентивну здравствену заштиту и
негу

на одређено време ради замене одсутног
радника преко 60 дана
УСЛОВИ: средње образовање здравствене струке у
трајању од 4 године, стручни испит, радно искуство 1 година у струци.

Стручни сарадник логопед

на одређено време од 12 месеци
9 извршилаца

на одређено време ради замене одсутног
радника преко 60 дана

Сарадник у настави за ужу научну
област Математичка анализа (РФА)

УСЛОВИ: Високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним студијама у трајању од најмање 4 године по прописима који су
уређивали високо образовање до 10.09.2005. године, дозвола за рад (лиценца), психолошка процена способности
за рад са децом.

на одређено време од 12 месеци

Сарадник у настави за ужу научну
област Математичка анализа (РФА)

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

Сарадник у настави за ужу научну
област Геометрија

на одређено време од 12 месеци, са 50%
радног времена
УСЛОВИ: дипломирани математичар, студент мастер или
специјалистичких студија који је студије првог степена
завршио са укупном просечном оценом најмање 8,00. Ближи услови за избор су утврђени чл. 71, ст. 1 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) и чланом 91
Статута Математичког факултета. Уз молбу за конкурисање
потребно је поднети биографију и оверену копију дипломе. Молбе са потребним документима могу се доставити
Факултету или лично предати у Секретаријат Факултета, на
наведену адресу, сваког радног дана од 10-15 часова у року
од 8 дана од дана објављивања конкурса.

Домар - мајстор одржавања
(водоинсталатер)
УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије.

Возач

2 извршиоца
УСЛОВИ: Средње образовање, а изузетно основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана
ступања на снагу ове уредбе, возачка дозвола Б категорије.

Сарадник у настави за ужу научну
област Вероватноћа и статистика

УСЛОВИ: студент докторских студија, који је студије првог
и другог степена завршио са укупном просечном оценом
најмање 08.00 или VII/2 степен стучне спреме, академски
назив магистар наука. Уз молбу за конкурисање потребно
је поднети биографију, оверену копију дипломе и уколико кандидат поседује и списак научних радова и сепарате
истих.

Сарадник у настави за ужу научну
област Нумеричка математика и
оптимизација

Доцент за ужу научну област
Диференцијалне једначине

Сарадник у настави за ужу научну
област Математичка анализа

Ванредни професор за ужу научну
област Алгебра и математичка логика

ОСТАЛО: 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) и потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају 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. Кандидати достављају доказ о
стручној спреми, уверење о држављанству, доказ да лице
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за 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. Уколико кандидат за радно
место сарадник-медицинска сестра нема положен стручни испит послодавац ће одредити рок за полагање испита.
Уколико кандидат за радно место стручни сарадник логопед нема дозволу за рад (лиценца) послодавац ће одредити рок за полагање испита за лиценцу. За радна места
домара и возача доставити оверене фотокопије возачке
дозвале Б категорије. 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.

Ванредни професор за ужу научну
област Алгебра и математичка логика

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова конкурса (биографија са списком објављених радова, копија дипломе, односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству), доставити у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви
Факултета, Булевар краља Александра 73.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

на одређено време од 12 месеци
4 извршиоца

на одређено време од 12 месеци

на одређено време од 12 месеци
4 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну
област Математичка анализа

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

Сарадник у настави за ужу научну
област Топологија
на одређено време од 12 месеци

Сарадник у настави за ужу научну
област Топологија

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

Бесплатна публикација о запошљавању

Асистент за ужу научну област
Рачунарство и информатика
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област Алгебра
и математичка логика
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Нумеричка математика и оптимизација
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година

на одређено време од 5 година, са 10%
радног времена

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

11000 Београд - Звездара, Војводе Бране 18а
тел. 011/3087-264, 011/3087-265

Наставник резредне наставе у
продуженом боравку,

на одређено време преко 60 дана ради
замене одсутне запослене
УСЛОВИ: одговарајуће образовање и 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 здрав-

26.09.2018. | Број 796 |

27

Наука и образовање
ствена способност; да лице није правоснажном пресудом
осуђивано за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању 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. Кандидати за пријем у радни однос
попуњавају пријемни формулар на званичној интернет
страници министарства и потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају
послодавцу.

ПУ ВРТИЋ „КАМИЧАК И ДРУГАРИ“
11070 Нови Београд, Нехруова 76
тел. 060/051-29-69

Васпитач

за рад са децом од 3 до 6,5 година, на
одређено време до 3 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у наведеном
занимању.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању.
Пријаве слати на e-mail: vrtickamicakidrugari@gmail.com, у
року од 30 дана од дана објављивања огласа.

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И
РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд, Војводе Степе 283
тел./факс: 011/2471-099
e-mail. office@viser.edu.rs
www.viser.edu.rs

Расписује конкурс за избор у:

Сарадничко звање сарадника у
настави, за област Електротехничко и
рачунарско инжењерство, ужа стручна
област Електроенергетика
на одређено време од 1 године

Основни послови и задужења радног места сарадника у
настави су да: у складу са наставним плановима и програмима акредитованих студијских програма струковних студија, плановима и структуром кратких програма студија и
програмима стручног усавршавања и целоживотног учења,
припрема и изводи вежбе и друге облике наставе за које је
задужен, под стручним надзором предметног наставника;
обавља консултације са студентима и континуирано прати и вреднује њихов рад кроз наставу; учествује и помаже предметном наставнику у припреми наставног процеса, организацији и спровођењу утврђених облика провере
знања (колоквијума, испита и слично); води евиденцију о
присуству и активностима студената на часовима вежби и
других облика наставе за које је задужен, прати рад студената; стручно се усавршава и похађа мастер студије;
учествује у припреми и унапређивању наставних метода и
материјала за студенте; учествује у реализацији истраживачко-развојних пројеката; врши надзор над радом радно
ангажованих сарадника (демонстратора), ангажованих на
предмету који му је поверен; подноси руководиоцу одговарајућег СП месечни извештај о раду, до 5-ог у наредном
месецу за претходни месец; обавља, по потреби, друге
послове из делокруга радног места.
УСЛОВИ: а) Минимални (општи) услови за избор у звање
сарадника у настави: кандидат не сме бити правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела из члана 72
став 4 Закона о високом образовању; кандидат мора
имати завршене основне студије у области за коју се
бира, на акредитованој високошколској установи и акредитованом студијском програму у Републици Србији или
еквивалентан научни, односно стручни назив из научне,
односно стручне области за коју се бира у звање, стечен
у иностранству и признат у складу са Законом о високом образовању; кандидат је основне студије завршио
са просечном оценом најмање 8; кандидат мора имати
статус студента на мастер академским студијама, или
мастер струковним студијама, или специјалистичким
струковним студијама, у области за коју се бира; кандидат мора поседовати склоности и способност за наставни рад; ако је кандидат лице које је раније обављало
наставни рад, кандидат мора имати позитивну оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада;
ако постоје елементи за оцењивање, (ако је кандидат
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лице које је већ било запослено у ВИШЕР), позитивна
оцена доприноса развоју наставе и других делатности
ВИШЕР. б) Подаци о потребној стручној оспособљености, знањима и вештинама, односно потребним компетенцијама: поред напред набројаних општих услова,
кандидат за избор у сарадничко звање сарадник у настави за област Електротехничко и рачунарско инжењерство, ужа стручна област Електроенергетика обавезно
мора поседовати и следећа стручна знања, односно следеће компетенције: поседовање знања, вештина и компетенција потребних за рад са следећим софтверским
алатима: SAM (System Advisor Model), EPLAN, AutoCad,
MS Office; познавање и разумевање проблема енергетике, нарочито релејне заштите, електричних инсталација
и осветљења, технике високог напона и електричних
мотора. Предност имају кандидати који имају искуство
у раду са студентима у високом образовању. Процена
испуњености минималних (општих) и посебних услова
(поседовања потребне стручне оспособљености, знања
и вештина, односно компетенција) за избор у сарадничко звање из овог конкурса, вршиће се на основу доказа
које кандидати прилажу уз пријаву на конкурс, као и на
основу евентуалног усменог интервјуа.
ОСТАЛО: Пријаве на овај конкурс се могу поднети
најкасније у року од 7 дана, рачунајући од дана објављивања овог конкурса у публикацији Националне службе
за запошљавање „Послови“. Пријаве на конкурс се могу
предати лично, искључиво радним данима (понедељакпетак) од 10 до 16 часова, или послати путем поште, на
горенаведену адресу. Пријаве послате поштом морају
стићи у ВИШЕР до истека наведеног рока за конкурисање, иначе ће се сматрати неблаговременим и биће
одбачене. Такође, неразумљиве или непотпуне пријаве
на овај конкурс, као и пријаве на овај конкурс уз које
нису приложени сви потребни докази, биће одбачене. Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Горан Пантић, телефон 011/395-0034, канцеларија 002,
радним данима (понедељак - петак) од 11 до 16 часова.
Пријава на овај конкурс мора обавезно да садржи податке о сарадничком звању (односно радном месту) на које
кандидат конкурише и податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, контакт
телефон кандидата, адреса електронске поште ако је
кандидат поседује), а уз пријаву се обавезно достављају
и следећи докази: уверење надлежног органа (МУП) о
неосуђиваности (за кривична дела из члана 72 став
4 Закона о високом образовању), не старије од месец
дана. Уколико кандидату уверење о неосуђиваности
не буде издато до затварања овог конкурса, кандидати
приликом пријаве на конкус достављају потврду да су
поднели захтев за издавање тог уверења, док уверење
о неосуђиваности морају доставити најкасније до дана
заснивања радног односа; оверене фотокопије високошколских исправа о стеченом степену потребног, односно
одговарајућег високог образовања, који је прописан као
услов за избор у сарадничко звање за које се конкурише;
уверење високошколске установе о томе да кандидат
има статус студента који је прописан као услов за избор
у сарадничко звање за које се конкурише (за звање
сарадника у настави статус студента на одговарајућим
мастер или специјалистичким студијама); извод из матичне књиге рођених (или оверену фотокопију); уверење о
држављанству (или оверену фотокопију); радна биографија (CV) и одговарајуће доказе који потврђују наводе из
биографије; ако је кандидат лице које је раније обављало наставни рад, одговарајући доказ да кандидат поседује позитивну оцену укупног досадашњег наставног,
односно педагошког рада (потврда образовне установе на којој је кандидат обављао досадашњи наставни,
односно педагошки рад, резултати студентских анкета
и слично); одговарајуће доказе о поседовању посебних
стручних знања, односно компетенција, које су прописане као услов за избор у сарадничко звање за које се
конкурише, ако такви докази постоје (сертификати и
слично). Подаци о месту и дану када се очекује да ће
започети провера оспособљености, знања и вештина,
односно компетенција кандидата у изборном поступку,
ако се таква провера буде спроводила- ако се таква провера буде спроводила, провера оспособљености, поседовања тражених знања и вештина, односно компетенција кандидата ће се спровести путем усменог интервјуа,
који ће се одржати 04. октобра 2018. године или касније,
у просторијама ВИШЕР. Кандидат који поднесе благовремену, уредну и потпуну пријаву на овај конкурс и за
кога се, на основу доказа приложених уз пријаву на овај
конкурс, утврди да испуњава услове за избор у звање у
погледу кога конкурише, накнадно ће бити обавештен о
тачном времену одржавања интервјуа.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Сарадник у настави у звању асистента
за ужу научну област Органска хемија
на одређено време од 3 године

Сарадник у настави у звању асистента
за ужу научну област Биохемија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, студент докторских
студија, други услови утврђени Законом о високом образовању и Статутом Хемијског факултета.

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Органска хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне
области за коју се кандидт бира и други услови на основу
Закона о високом образовању, Статута Хемијског факултета и осталих општих аката Хемијског факултета и Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова конкурса (биографија, списак радова, диплома о
одговарајућој школској спреми, потврда надлежног органа
да кандидат није осуђиван са правним последицама за кривична дела у смислу Закона о високом образовању и остало), достављају се на наведену адресу Факултета, у року од
15 дана од дана објављивања конкурса.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Југ Богданова 28
тел. 011/2633-250

Оглас објављен 12.09.2018. године у публикацији
„Послови“ мења се у делу назива радног места, тако
што уместо: наставник енглеског језика на одређено време преко 60 дана, ради замене одсутног радника треба да стоји: наставник енглеског језика на
одређено време преко 60 дана, ради замене одсутног радника, за 116,67% радног времена, 2 извршиоца. У осталом делу оглас остаје непромењен.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈАРЕ И МАРЕ“
11080 Земун, Плави хоризонти
Косте Алковића 22
e-mail: office@jareimare.rs

Дипломирани васпитач
пробни рад 2 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, васпитач, знање
рада на рачунару (Office пакет), енглески језик (почетни
или средњи ниво); пожељно поседовање стручног испита или лиценце; 24 месеца радног искуства на траженим
пословима. Кандидати пријаве могу слати не e-mail: office@
jareimare.rs или се пријавити на телефоне: 011/4066-712
и 065/5217-986, у року од 30 дана од дана објављивања
конкурса.

САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11080 Земун, Цара Душана 262

Директор школе

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора може да обавља: 1) лице које
има одговарајуће образовање: које испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/17 и
27/18) 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 сругог степена из научне, осносно
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

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

Наука и образовање
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 које је завршило мастер струковне студије мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Кандидат треба и: 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство РС; 5)
да зна српски језик и језик на коме се изводи образовноваспитни рад. Докази о испуњености услова под 1), 3), 4)
и 5) се подносе уз пријаву на конкурс а доказ по 2) се прибавља пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Испуњеност услова се доказује достављењем:
доказа о држављанству РС (не сме бити старије од 6 месеци); овереног преписа или оверене фотокопије дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; доказа о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику);
4) овереног преписа или оверене фотокопије уверења о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу за
наставника, педагога или психолога; потврдом да има најмање 5 година рада у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања. Уз
пријаву потребно је доставити и: радну биографију; оквирни план рада за време мандата; уверење о положеном
испиту за директора се не прилаже, али је кандидат који
буде изабран за директора школе, дужан да исти положи
у законском року. Пријаве се достављају искључиво препорученом поштом на горенаведену адресу у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Сматраће се да је
одлука органа управљања о избору директора школе донета, односно да је министар на њу дао сагласност, ако у року
од 30 дана од дана достављања одлуке не донесе акт који
одбија сагласност. За све додатне информације можете се
обратити секретаријату школе на телефон: 011/2615-224.

ОСТАЛО: Кандидат за радно место под бројем 2, наставник физике, треба да има одговарајуће високо образовање
одређеног занимања, према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији. Знање енглеског језика обавезно. Рок за пријављивање је 15 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
горенаведену адресу или на e-mail: office@koledz-beograd.
edu.rs, у скенираној форми.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

11030 Београд, Благоја Паровића 156
тел. 011/3531-018

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Науке физичког васпитања, спорта и
рекреације, предмет Теорија и методика
ритмичке гимнастике
Наставник у звању доцента за ужу
научну област Науке физичког
васпитања, спорта и рекреације,
предмет Активности у природи
Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Социологија у физичком васпитaњу,
спорту и рекреацији, предмети
Социологија са социологијом спорта,
Социологија спорта и Истраживања у
социологији спорта

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

УСЛОВИ: Избор у звање ванредног професора врши се за
период од 5 година. Кандидати треба да испуњавају услове
из чл. 73 чл. 74 и чл. 75 Закона о високом образовању РС
(доктор наука - VIII степен) и да имају завршен филозофски
факултет, одељење за социологију. Остали услови утврђени су Правилником о начину, поступку и ближим условима
стицања звања и заснивања радног односа наставника и
сарадника Факултета. Потребна документација: молба,
биографија, списак објавлених научних радова, оригинал
радови, оверене фотокопије диплома: основне академске
студије, мастер (магистарске) студије, докторске студије,
потписана изјава о изворности (преузети са сајта Универзитета). Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

Домар

ОШ “ИЛИЈА БИРЧАНИН”

ПРВА СПОРТСКА
КОШАРКАШКА ГИМНАЗИЈА
КОЛЕЏ БЕОГРАД

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; психичка, физичка и
здравствена способност за рад; 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; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик.

Наставник физике

са 20% радног времена
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање одређеног занимања, сходно чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18); психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и
ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.

Бесплатна публикација о запошљавању

11185 Земун - Земун Поље
Браће Крњешевац 2
тел. 011/3753-813

Педагошки асистент

на одређено време за школску 2018/19.
годину
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, обука за педагошког
асистента (завршен програм обуке за рад са децом и ученицима - пожељно познавање ромског језика); да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС” бр. 88/17, 27/18); да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; држављанство РС; да зна српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију са адресом, контакт телефоном;
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
сертификат издат од Министарства просвете, науке и технолошког развоја о завршеној уводној обуци за педагошког
асистента; уверење о држављанству РС; извод из матичне
књиге рођених - оверену фотокопију; доказ о неосуђива-

ности. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује директор школе. Лекарско уверење да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар за званичној интернет страници Министарства, у делу
Ново на сајту, на адреси http://www.mnp.gov.rs/wp-contetnt/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.dok
и
потребну документацију заједно са пријавним формуларом
доставе на горенаведену адресу, са назнаком: „За Конкурсну комисију“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у обзир. Ближа обавештења се могу добити у
секретаријату школе, на телефон: 011/3753-813.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОРАД МИЋА МАРКОВИЋ”
11233 Мала Иванча
Трг братства и јединства 8
тел. 011/8253-202

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да 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 - др. закон), и то: да има одговарајуће
високо образовање за наставника у основној школи, за
педагога и психолога, 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,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука
уз које кандидат мора да има претходно 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, да има дозволу за рад наставника и
стручног сарадника (лиценцу), односно положен стручни
испит, да има обуку и положен испит за директора школе (лиценцу за директора). Изабрани директор који нема
положен испит за директора дужан је да га положи у року
од две године од дана ступања на дужност, у складу са
условим прописаним законом, да има најмање 8 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна језик на ком есе
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за директора треба да приложи: биографију са кратким прегледом кретања
у служби и предлогом програма рада директора школе,
оверен препис/оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању; оверен препис/ оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту; доказ о положеном испиту за
директора школе уколико је положио испит; потврду о радном искуству на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; доказ (лекарско уверење оригинал) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, не старије од 6
месеци; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела наведена у условима конкурса (оригинал), не старије од 6 месеци; уверење суда да против њега
није покренут кривични поступак (оригинал), не старије од
6 месеци; уверење о држављанству, оригинал, не старије
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених - оригинал; доказ о познавању српског језика на ком се остварује
образовно-васпитни рад доставља само кандидат који није
стекао одговарајуће образовање на српском језику у виду
доказа да је положио испит из српског језика по програму одговарјуће високошколске установе; доказ о резултату
стручно-педагошког надзора о раду кандидата (извештај
просветног саветника), ако га поседује; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
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вредновања дужан је да достави кандидат који је претходно обављао дужност директора школе. Рок за пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање, као ни фотокопије докумената
које нису оверене од стране надлежног органа. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја
(http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ - формулар за пријаву на конкурс), а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом, доставља
лично или поштом у претходно наведеном року на адресу школе, у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за
директора”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на телефон: 011/8253-202. Школа
нема обавезу да пријављеном кандидату враћа документацију.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11400 Младеновац, Вука Караџића 75
тел. 011/8231-375

Директор

на мандатни 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 („Службени гласник РС, број 88/2017):
да има одговарајуће образовање за наставника или стручног сарадника за рад у школи у подручју рада којој припада
Техничка школа (машинство и обрада метала, електротехника и текстилство) и то: 1. 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 групу 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. 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. септембра 2005.
године; да има дозволу за рад за наставника или сатручног сарадника; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна српски језик; да има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, да има обуку и положен испит за директора установе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе следећу
документацију: биографске податке, односно радну биографију, оверену копију дипломе о стеченом образовању,
оверену копију уверења о положеном испиту за лиценцу,
стручном испиту за наставника односно стручног сарадника, потврду о раду у области образовања, уверење о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а, доказ да се против њега не води кривични поступак, оверену фотокопију
доказа о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима - лекарско уверење (може бити и старије
од 6 месеци, а кандидат који буде изабран ће накнадно пре
закључења уговора, доставити ново лекарско уверење),
уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, доказ о резултату стручно-педагошког
надзора о раду кандидата (извештај просветног саветника)
уколико га поседује, резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (уколико
се на конкурс пријављује лице које је предходно обављало дужност директора установе), доказ о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе - уколико
га поседује. Кандидат може поднети и остала документа
која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Директор се бира на период од четири године. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријавни формулар попунити на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.doc одштампати и зајед-
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но са осталом потребном документацијом доставити на
горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора”
или предати лично у секретаријату школе радним даном у
периоду од 8 до 15 часова. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА ПК „БЕОГРАД”
11210 Београд, Панчевачки пут 39
тел. 011/2712-715

Наставник физичког васпитања

на одређено време, замена запосленог преко
60 дана
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос за наведено радно место су прописани чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018-други закони) и 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-I, 13/2016-II, 2/2017-I и 2/2017-II,
13/2018). Кандидати уз попуњен пријавни формулар који
преузимају са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја http://www.mpn.
gov.rs/ достављају и оверену фотокопију дипломе о стечном образовању, потврду 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 за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
оверену фотокопију уверења о држављанству; оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; доказ
да знају српски језик. Доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима, изабрани кандидат доставља приликом закључења уговора о
раду. Подносе се оверене фотокопије и исте се не враћају
кандидатима. Потребна документа доставити поштом или
лично на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана
објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/3336-601

Наставник на академским студјама
у звању ванредног професора за
ужу научну област Физичка хемија
- биофизичка хемија и динамика
неравнотежних процеса, а за предмете
Практикум из коришћења рачунара
и Примена рачунара у физичкој
хемији (основне академске студије)
и Биофизичка хемија 2 (мастер
академске студије)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука; научне, односно
стручне радове објављене у научних часописима или зборницима, са рецензијама, од значаја за ужу научну област
за коју се бира; неосуђваност за кривична дела из члана
72 став 4 Закона о високом образовању. Остали услови
утврђени су одредбама Закона о високом образовању (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/17), Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наствника Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”
бр. 200/17), Правилника о критеријумима за избор у звању
наставника и сарадника на Факултету за физичку хемију
и Статута Факултета, у складу са којима ће бити извршен
избор. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености
услова конкурса дотавити Служби за правно-административне послове Факултета, на наведену адресу, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Наставник у звању редовног професора
за ужу научну област Друштвена
географија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови
утврђени су чланом 74 став 10 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/17 и 27/18 - др. закон) и чланом 104 и 109 Статута Географског факултета.

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Друштвена географија
Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Физичка географија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови
утврђени су чланом 74 став 8 Закона о високом образовању
(“Сл. гласник РС” бр. 88/17 и 27/18 - др. закон) и чланом 104
и 109 Статута Географског факултета.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија,
списак научних радова, радови, оверене копије дипломе
о одговарајућој стручној спреми) подносе се Географском факултету, на наведену адресу, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Каменичка 6
тел. 011/3021-137

Редовни професор за ужу научну област
Економска теорија и анализа
УСЛОВИ: Услови за кандидате су прописани одредбама
Закона о високом образовању, Минималним условима за
избор у звања наставника на универзитету, које је донео
Национални савет за високо образовање, Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
и општим актима Економског факултета у Београду којима
се уређују услови и поступак за стицање звања наставника. Посебан услов за кандидате је научно-истраживачка и
настaвничка оријентација кандидата у области Метода економске анализе.

Ванредни професор за ужу научну
област Пословна економија и
менаџмент
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за кандидате су прописани одредбама
Закона о високом образовању, Минималним условима за
избор у звања наставника на универзитету, које је донео
Национални савет за високо образовање, Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду
и општим актима Економског факултета у Београду кoјима
се уређују услови и поступак за стицање звања наставника. Посебан услов за кандидате је научно-истраживачка и
наставника оријентација кандидата у области међународног бизниса и менаџмента.

Сарадник у настави за ужу научну
област Рачуноводство и пословне
финансије
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Услови за кандидате су прописани одредбама
Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у
Београду, Правилником о ближим условима за избор сарадника Факултета и Критеријума за стицање звања наставника и сарадника Економског факултета. Посебан услов за
кандидате је научно-истраживачка и наставничка оријентација кандидата у области пословних финансија, основа
пословних финансија и реструктурирања предузећа.
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Наука и образовање
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова конкурса и прилозима: биографија, библиографија
(списак раова и радови), копије диплома, копија уверења о
држављанству, достављају се на наведену адресу Факултета, соба 139, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Редовни професор за ужу научну област
Општа психологија
Ванредни професор за ужу научну
област Археологија
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Класичне науке

на одређено време од 5 година, предност
имају кандидати чије је тежиште
истраживања античка књижевност

Ванредни професор за ужу научну
област Историја српског народа
у средњем веку са историјском
географијом и старословенским језиком
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Етнологија-антропологија

са 15% радног времена, на одређено време
од 5 година
2 извршиоца

Доцент за ужу научну област
Етнологија-антропологија
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Класичне
науке
на одређено време од 5 година, предност
имају кандидати чије је тежиште
истраживања Средњогрчка и новогрчка
филологија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни степен доктора наука из уже научне области за коју се бира; способност
за наставни рад. Поред општих услова кандидати треба
да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05) и Статута
Факултета. Пријаве кандидата са прилозима (биографија са
неопходним подацима за писање извештаја, дипломе, списак објављених радова и остала пратећа документација),
доставити на наведену адресу Факултета, у року од 15 дана
од дана објављивања конкурса.

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
Београд, Вукасовићева 21а
тел. 011/3594-104

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017 и 27/2018 - др. закон - даље Закон) за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога или психолога, односно лице које је стекло одговарајуће високо
образовање, и то: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) студије другог степена
из научне, односно стручне области 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, 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; поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача
и стручног сарадника; обука и положен испит за директора установе (изабрани директор који нема положен испит
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за директора, дужан је да га положи у року од две године
од дана ступања на дужност); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
има држављанство Републике Србије; знање српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, 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. Комисија за
избор директора цениће и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника), ако га поседује, као и доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања, ако је кандидат претходно обављао дужност
директора установе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (не старије од шест месеци); оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту или
обавештења о положеном испиту за лиценцу за наставника или стручног сарадника (не старије од шест месеци); оверену фотокопију уверења о положеном испиту за
директора установе, уколико поседује (изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га
положи у року од две године од дана ступања на дужност);
доказ - потврду о најмање 8 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије (не старије од
шест месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења (не старије од 6
месеци) из надлежне службе Министарства унутрашњих
послова 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 за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног
суда да против кандидата није покренут кривични поступак
и да није покренута истрага за кривична дела, не старије
од 6 месеци; оригинал или оверена фотокопија уверења
надлежног привредног суда да кандидат није осуђиван за
привредни преступ, у вршењу раније дужности, не старије од 6 месеци; доказ о знању српског језика, уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), уколико је надзор
вршен; уколико је кандидат претходно обављао дужност
директора установе, резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (уколико је
спољашње вредновање вршено); оригинал лекарско уверење да има психичку, физичку и здраствену способност
за рад са децом и ученицима (не старије од шест месеци); преглед кретања у служби са биографским подацима
(необавезно); доказе о својим стручним и организационим
способностима (необавезно). Напомена: директора школе
именује министар на период од четири године. Поступак за
избор директора спроводи Комисија за избор директора,
образована од стране Школског одбора. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријава
на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом, доставља се школи, лично или путем поште
препорученом пошиљком. Пријаве на конкурс за избор
директора установе подносе се у затвореној коверти, на
горенаведену адресу, уз напомену: „Конкурс за директора установе - не отварати”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Сва потребна обавештења о конкурсу могу се добити код секретара школе,
на број телефона: 011/3594-104.

Национална служба
за запошљавање

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ

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

Ванредни професор за ужу научну
област Студије менаџмента, људских
и социјалних ресурса, за наставни
предмет Менаџмент образовања у
јавном сектору
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор филозофских наука; доктор економских
наука или доктор наука одбране, безбедности и заштите,
односно доктор наука - науке безбедности, VIII степен
стручне спреме. Уз пријаву кандидат подноси: биографију,
оверену фотокопију дипломе, списак научних радова, као и
радове. Остали услови утврђени су одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр.
88/2017) и Статутом Факултета безбедности. Пријаве кандидата са прилозима подносе се Универзитету у Београду
- Факултету безбедности, Господара Вучића 50, лично или
путем поште, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ“

11000 Београд, Боривоја Стевановића 27а
тел. 011/288-94-98

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава
услове прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл.
РС“ бр. 88/17, 27/18); 1) да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе, за педагога или психолога школе 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, 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; 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 7) да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8)
да има положен испит за директора установе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да
приложи: оверен препис/оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању; оверен препис/оверену фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; оригинал/оверену фотокопију потврде о радном стажу, најмање 8 година рада у области образовања (не старију од 6 месеци);
оригинал/оверену фотокопију уверења надлежног суда да
против кандидата није покренут кривични поступак, донета
наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или
донето решење о одређивању притвора (не старије од 6
месеци); оригинал/оверену фотокопију уверења да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за наведена
кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци);
оригинал/оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); оригинал/оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата ( извештај просветног саветника)
ако га поседује, а за кандидате који су претходно обављали дужност директора школе доказ о резултату стручно
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педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; пријаву
на конкурс, са радном биографијом и прегледом кретања у
служби са стручним усавршавањем, план и програм рада
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. Кандидат изабран за директора школе који нема
положен испит за директора дужан је да га положи у року
од 2 године од дана ступања на дужност, у складу са условима прописаним законом. Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс за избор директора
и комплетном документацијом доставља на адресу школе,
у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за избор директора школе“, лично или путем поште. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације могу се добити код секретара школе,
радним даном од 9.00 до 11.00 часова, путем телефона:
011/288-94-98.

ОШ „ГРАБОВАЦ”

11508 Грабовац, Грабовац 179
тел. 011/8760-047
e-mail:osgrabovac@gmail.com

Стручни сарадник - психолог

за 20 сати недељно, на одређено време
ради замене одсутне запослене преко 60
дана, односно до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са рада
ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове предвиђене
чланом 139 и чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник Републике Србије”
број 88/2017, 27/2018) тј: поседовање одговарајућег високог
образовања у смислу чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника, васпитача и стручног
сарадника (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије или основне студије
у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године, из одговарајуће
научне, односно стручне области) и Правилника о степену и
врсти образовању наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник Републике Србије - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2017, 13/2018), тачније кандидат мора имати једно
од следећих звања: 1) професор психологије, 2) дипломирани психолог, 3) дипломирани школски психолог - педагог, 4)
дипломирани психолог, смер школско-клинички, 5) дипломирани психолог - мастер, 6) мастер психолог. Кандидат треба и
да има: психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; држављанство Републике Србије; да има
знање српског језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе:
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверену фотокопију документа о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања
(оригинал или оверена фотокопија), доказ о знању српског
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на тим језицима), кратку биографију и попуњен формулар
за пријем у радни однос, доступан на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и техолошког
развоја. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима кандидат је дужан да прибави пре закључења уговора о раду.
Сва остала докумената саставни су део пријаве на конкурс.
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс
неће се разматрати. Пријаве достављати лично или путем
поште на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.
Све информације о конкурсу могу се добити од секретара
школе на број телефона: 011/8760-047 или имејл школе:
osgrabovac@gmail.com, радним данима од 8 до 12 часова.
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ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
11070 Нови Београд, Булевар уметности 20

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
,,СУНЦОКРЕТИ”

11279 Бечмен, 11. октобра 76
тел. 063/8876-494
e-mail: suncokretibecmen@gmail.com

Редовни или ванредни професор
за уметничку област Филмска и
телевизијска режија
УСЛОВИ: доктор уметности, магистар уметности, мастер
драмски и аудио-визуелни уметник из области Филмске
и телевизијске режије ФДУ или дипломирани филмски и
телевизијски редитељ ФДУ.

Редовни или ванредни професор за
уметничку област Снимање и дизајн
звука - наставни предмет Снимање и
дизајн звука за филм и телевизију

Васпитач

на одређено време
УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме одговарајућег занимања. Пробни рад 2 месеца. Рок за пријаву на конкурс је 15
дана од дана објављивања.

БОР
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

УСЛОВИ: доктор уметности, магистар уметности, мастер
драмски и аудио-визуелни уметник из области Снимања и
дизајна звука ФДУ или дипломирани сниматељ и дизајнер
звука ФДУ.

19300 Неготин
Интернационалних бригада 57
тел. 019/542-735

Ванредни професор или доцент
за уметничку област Филмска и
телевизијска режија

на период од 4 године

УСЛОВИ: доктор уметности, магистар уметности, мастер
драмски и аудио-визуелни уметник из области Филмске
и телевизијске режије ФДУ или дипломирани филмски и
телевизијски редитељ ФДУ.

Ванредни професор или доцент за
научну област Историја и теорија
драмских уметности, медија и културе
- наставни предмети Естетика, Теорија
културе и Савремена естетика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - теорија уметности и медија.

Стручни сарадник за уметничку област
Филмска и телевизијска продукција
- наставни предмет Телевизијска
продукција
УСЛОВИ: мастер драмски и аудио-визуелни уметник из
области Филмске и телевизијске продукције ФДУ, дипломирани филмски и телевизијски продуцент ФДУ или дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник из области Филмске и телевизијске продукције ФДУ.

Стручни сарадник за уметничку област
Филмска и телевизијска монтажа
УСЛОВИ: мастер драмски и аудио-визуелни уметник из
области ФТВ монтаже ФДУ, дипломирани филмски и
телевизијски монтажер ФДУ или дипломирани драмски и
аудио-визуелни уметник из области ФТВ монтаже ФДУ.
ОСТАЛО: Избор се врши према Закону о високом образовању, Статуту Факултета драмских уметности, Минималним
условима за избор наставника на Универзитету и Минималним условима за избор наставника Факултета драмских
уметности у Београду. Рад се заснива на одређено време.

Посао се не чека, посао се тражи

Директор

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, мултидисциплинарне, 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 кандидат има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, да има обуку и положен
испит за директора установе, да 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 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 није осуђиван за привредни преступ у
вршењу раније дужности, да има 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 став 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 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
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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 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.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБИЦА ЈОВАНОВИЋ
РАДОСАВЉЕВИЋ”

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

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене до краја школске 2018/19, са
94,44% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за пријем
у радни однос прописане чл. 139 став 1 тачка 1)-5 и чл.
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл.гласник РС”, бр. 88/2017) и према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл.гласник - Просветни гласник РС”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017 и 3/2017); да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или 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
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да имају држављанство Републике Србије; да
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар (налази се на сајту Министарства просвете) доставити: CV са кратком радном биографијом; диплому о стеченом образовању или уверење о дипломирању (оригинал
или оверену фотокопију); уверење надлежне полицијске
управе о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања; извод из матичне књиге рођених - нови
образац (оригинал или оверену фотокопију); уверење о
држављанству не старије од шест месеци (оригинал или
оверену фотокопију); доказ о познавању српског језика
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику. Доказ о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима
доставља се пре закључења уговора о раду. У току трајања
поступка одлучивања о избору кандидата, Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата, који се у року од 8 дана од
дана истека рока за подношење пријава упућују на претходну проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Пријава са доказима о испуњености услова конкурса
може се поднети лично или поштом на адресу школе, са
назнаком: „Пријава на конкурс“. Неблаговремене пријаве
Комисија неће разматрати.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА БОР
19210 Бор, Београдска 10

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава услове прописане чланом 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017 и 27/18 - др. закони) и чл. 2-7 Правилника
о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 108/2015), да има
одговарајуће високо образовање за наставника средње
стручне школе из подручја рада; за педагога и психолога,
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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, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, с тим да мора
имати 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; да има дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценцу); да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик, на којем се остварује образовно-васпитни рад; да
има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да је савладао обуку и да има 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. Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и
васпитања прописано је да кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да оствари предност
приликом избора ако је у току избора утврђено да је против
њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривично дело примање 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат за директора
прилаже следећа документа: биографске податке, односно
радну биографију; оверену копију доказа о стеченом одговарајућем образовању у складу са чл. 140 Закона; оверену
копију доказа о положеном испиту за лиценцу наставника, односно стручног сарадника (дозволу за рад); доказ о
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима; оригинал или
оверену копију уверења 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, са датумом издавања не старијим од
дана објављивања огласа; оригинал или оверену копију
уверења привредног суда да није правоснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу раније дужности, са датумом
издавања не старијим од дана објављивања огласа; оригинал или оверену копију уверења 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 дела за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање 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, са датумом издавања не старијим од
дана објављивања огласа; оригинал или оверену копију
уверења вишег 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 под-

ношења оптужног предлога - за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 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, за кривична дела из надлежности вишег суда, са датумом издавања не старијим од дана
објављивања огласа; извод из матичне књиге рођених;
оригинал или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци; оверену копију
доказа да зна српски језик (уколико је кандидат стекао
одговарајуће високо образовање из чл. 140 Закона на српском језику, сматра се да је достављањем доказа о образовању, доставио и доказ да зна српски језик); оверену копију
доказа о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања - достављају лица која
су претходно обављала дужност директора; оверену копију
доказа о резултатима стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника) или потписану
изјаву кандидата да није имао стручно-педагошки надзор у
раду, дату под кривичном и материјалном одговорношћу.
Копије доказа које се подносе при конкурисању за избор
директора школе оверавају се од стране надлежног органа,
у супротном неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаве доставити
на адресу: Техничка школа, 19210 Бор, Београдска 10, са
назнаком: „Конкурс за директора школе”. Информације о
конкурсу могу се добити на телефон: 030/21-000-24.

Ч АЧ А К
ГИМНАЗИЈА „ТАКОВСКИ УСТАНАК”

32300 Горњи Милановац, Милоша Великог 11
тел. 032/713-435

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседује 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 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
гимназије, педагога или психолога; да поседује дозволу за
рад (лиценцу) наставника и стручног сарадника; поседује
лиценцу 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); поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; поседује држављанство Републике Србије; зна српски
језик и језик на коме 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 да за кандидата није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; најмање осам година рада на пословима образовања и васпитања у установи
за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег
образовања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: биографију са кратким прегледом
кретања у служби и предлогом програма рада директора
школе; доказ о држављанству Републике Србије (уве-
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рење о држављанству, не старије од шест месеци;); извод
из матичне књиге рођених и венчаних са холограмом (за
кандидате који су мењали презиме након стеченог образовања); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању; доказ о знању српског језика или језика на
коме 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; оригинал или оверен препис/фотокопију уверења о положеном испиту за
директора установе (пријава која не садржи уверење оположеном испиту за директора неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском
року положи испит за директора школе); потврду о радном
искуству; 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 за крив. дела утврђена у чл.
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања 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); доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су претходно обављали
дужност директора установе). Пријаве на конкурс за избор
директора, заједно са потребном документацијом, достављају се у затвореним ковертама, са назнаком „Конкурс
за директора“, лично или препорученом поштом на адресу
школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити на
број телефона: 032/713-435.

образовно васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампани
пријавни формулар кандидат доставља: биографију у којој
обавезно наводи да ли су вршили психолошку процену
способност код надлежне службе за послове запошљавања и када су је вршили, оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, кандидат који има високо
образовање стечено на студијама другог степена доставља
оверену копију дипломе другог степена и оверену копију
дипломе основних академских студија, уверење надлежне полицијске управе да није правноснажно осуђиван за
кривична дела наведена у тачки 2 под бројем 2.3 и да за
кандидата није утврђено дискриминаторно понашање (уверење треба да буде издато након расписивања конкурса);
оригинал или оверену копију уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци); оригинал
или оверену копију извода из матичне књиге рођених (не
старије од шест месеци); доказ да зна српски језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад (овај доказ доставља
кандидат који одговарајуће високо образовање није стекао
на српском језику). Лекарско уверење надлежне здравствене установе (доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима) доставља кандидат који буде примљен у радни однос, пре закључења
уговора о раду. Рок за подношење пријава на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом у
затвореним ковертама на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурсну комисију”. Ближе информације могу се
добити на тел. 035/561-697.

ЈАГОДИНА

23300 Кикинда, Светосавска 19

ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

на период од 4 године

35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2

Наставник фармацеутске групе
предмета

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

Наставник енглеског језика

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

Наставник латинског језика и
грађанског васпитања

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
одсутног запосленог, са 50% радног времена
(20% наставник латинског језика и 30%
наставник грађанског васпитања)
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице:
2.1 које 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 педгошких наука или
интердисциплинарне мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне односно стручне области или области
педагошких наука под условом 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; 2.2 које има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 2.3 које
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, 2.4 које има држављанство Републике Србије, 2.5 које зна српски језик на којем се остварује
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КИКИНДА
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СЛОБОДАН МАЛБАШКИ“
Директор

УСЛОВИ: Kандидат за директора школе треба да испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017 и 27/18 - др закон) и то: 1) да има одговарајуће високо образовање за наставника музичке школе,
психолога или педагога школе, стечено: на студијама другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трандисциплинарне 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; на основним студијама у трајању од најмање 4 године по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године); 2) да има дозволу за рад - лиценцу, односно положен
стручни испит за наставника, педагога или психолога; 3)
да је савладао 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 правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања (да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање); да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на коме се изводи образовно-васпитни рад. Комисија за избор директора цениће и доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), као и доказ о резултатима стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег
вредновања ако је кандидат претходно обављао дужност
директора школе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверен препис
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; оверен препис или фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту (дозвола за рад); уверење о обуци и положеном

испиту за директора установе; уверење о држављанству РС
(оригинал или оверене фотокопије, не старије од 6 месеци); потврду да има најмање 8 година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (не старије од 6 месеци); биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада директора школе; извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење
привредног суда да није правоснажно осуђен за привредни
преступ у вршењу раније дужности (оригинал или оверена фотокопија не старија 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 дела насиље у породици,
одузимање, 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
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 30 дана); доказ МУП-а о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дела утврђена члaном 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васpитања (оригинал или оверену фотокопију, не старију
од 30 дана); оверену фотокопију доказа о резултатима
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);
доказ да зна језик на којем се остварује васпитно-образовни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику; пријавни формулар за пријаву на конкурс скинут са интеренет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. 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 склaду са условима прописаним чланом
122 Закона о основама система образовања и вапситања.
Одговарајуће лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом у ученицима
подноси се пре закључења уговора о међусобним правима
и обавезама. Пријаве са потребном документацијом достављају се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на горенаведену адресу, у затвореној коверти, са
назнаком: „Конкурс за избор директора школе”, лично или
поштом. Неблаговрeмене и непотпуне пријаве на конкурс
се неће узети у разматрање, као ни фотокопије докумената која нису оверене од стране надлежног органа (јавног
бележника, органа општинске управе, суда). Ближа обавештења могу се добити код секретара школе, на телефон:
0230/442-474.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЧЕХ КАРОЉ“

24430 Ада, Трг ослобођења 19

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чланом 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“
број 88/2017 и 27/2018) и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ број 108/2015). За директора може
бити изабрано лице које испуњава следеће услове: да има
одговарајуће високо образовања из члана 140 став 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; да има дозволу за рад (лиценцу) наставника, васпитача
и стручног сарадника; да има обуку и положен испит за
директора установе (кандидат који нема положен испит за
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Наука и образовање
директора 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 способности за рад са децом и ученицима; да је
држављанин Републике Србије; да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад - мађарски; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ; да има 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 става 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 основне 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању; уверење о
држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге
рођених; доказе о знању српског и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад - мађарског језика; оверен
препис или оверену фотокопију дипломе стеченог средњег,
вишег или високог образовања на српском језику или положен испит из тог језика, по програму одговарајуће високошколске установе (уколико средње, више или високо образовање није стечено на српском језику), и оверен препис
или оверену фотокопију дипломе стеченог средњег, вишег
или високог образовања на мађарском језику или положен
испит из тог језика, по програму одговарајуће високошколске установе (уколико средње, више или високо образовање
није стечено на мађарском језику); оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказе о неосуђиваности и о
непостојању дискриминаторног понашања (из МУП-а, суда
и привредног суда (не старије од 30 дана рачунајући од
дана објављивања конкурса); потврду о радном искуству на
пословима образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само
кандидати који су претходно обављали дужност директора
установе); доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако га
кандидат поседује; оверен препис или оверену фотокопију
положеног испита лиценце за директора установе (ако је
кандидат поседује); преглед кретања у служби са биографским подацима и оквирни план рада за време мандата; доказе
о својим стручним и организационим способностима (необавезно); доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (пожељно), може старо
из досијеа, а кандидат који буде изабран за директора ново
лекарско уверење обавезно доставља пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама. 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 моги бити
оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао). Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Комисија за избор директора ће обавити интервју са
пријављеним кандидатима који испуњавају услове конкурса. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова
конкурса доставити са назнаком: „Конкурс за избор директора школе”, на адресу: ОШ „Чех Карољ“ Ада, 24430 Ада, Трг
ослобођења 19. Пријаве на конкурс подносе се непосредно предајом школи у затвореној коверти или путем поште
препорученом пошиљком. Неблаговремене или непотпуне
пријаве, као и пријаве чије фотокопије докумената нису
оверене од стране надлежног органа, неће бити узете у разматрање. Докуметација без доказа о положеном испиту за
директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат ће
бити у обавези да у законском року положи испит за директора установе у складу са чланом 122 Закона о основама система образовања и васпитања. Министар просвете, науке
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и технолошког развоја у року од 30 дана од дана пријема
документације, врши избор директора установе и доноси
решење о његовом именовању, о чему установа обавештава
лица која су се пријавила на конкурс. Обавештење о разултатима конкурса за избор директора биће достављено свим
лицима која су се пријавила на конкурс, након добијања
решења о именовању директора од стране Министра просвете, науке и технолошког развоја. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 024/852-534.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
Оглас објављен 19.09.2018. године у публикацији
„Послови“ мења се за радно место: ванредни професор за ужу научну област Болести зуба, тако што
уместо једног извршиоца треба да стоји: 2 извршиоца.

К РА Г У Ј Е В А Ц
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Ванредни професор за ужу научну
област Неорганска хемија
у Институту за хемију Факултета, на
одређено време на 5 година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области хемијских
наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17 и 27/18 - други закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим
условима и поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о
условима за избор наставника Факултета и Правилником
о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је
доставити биографију са подацима о досадашњем раду,
оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој
стручној спреми и списак и сепарате објављених радова,
односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе
и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе
коју издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је
доставити биографију са подацима о досадашњем раду,
оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој
стручној спреми и списак и сепарате објављених радова,
односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе
и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе
коју издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област Методика
наставе хемије
у Институту за хемију Факултета, на
одређено време, на 5 година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области хемијских
наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17 и 27/18 - други закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим
условима и поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о
условима за избор наставника Факултета и Правилником
о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно
је доставити биографију са подацима о досадашњем
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми и списак и сепарате објављених
радова, односно радова за који поседују потврду да су
прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће доказе надлежних органа
поводом чињенице да нису правоснажном пресудом
осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа
или примања мита у обављању послова у високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу научну
област Биологија ћелије и ткива

у Институту за биологију и екологију
Факултета, на одређено време, на 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Биохемија

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области биолошких
наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17 и 27/18 - други закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим
условима и поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о
условима за избор наставника Факултета и Правилником
о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области хемијских
наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17 и 27/18 - други закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим
условима и поступку за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о
условима за избор наставника Факултета и Правилником
о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је
доставити биографију са подацима о досадашњем раду,
оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој
стручној спреми и списак и сепарате објављених радова,
односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе
и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе

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

у Институту за хемију Факултета, на
одређено време 5 година
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коју издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Хирургија

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

на одређено време 5 година

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

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

Сарадник у настави за ужу научну
област Програмирање

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017),
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву
на конкурс потребно је доставити и: биографију, фотокопију оверених диплома, списак стручних и научних публикација и по један примерак тих публикација, а за кандидате који су у радном односу на Факултету медицинских
наука у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педагошком раду. Упутством за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које
кандидат доставља у току поступка избора у звање Универзитета у Крагујевцу (http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_
KPP_Izbor_u_ zvanje.docx) и Одлуком о изменама и допунама Упутства (http://www.kg.ac. rs/Docs/Odluka_o_izmenama
_i_dopunama_uputstva_Izbor_u_zvanje.pdf), утврђена је
обавеза кандидата да релевантна документа која прилаже
ради оцене испуњености општих услова, као и обавезних
и изборних елемената прописаних чланом 8 Правилником
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу достави и
у електронској форми (на компакт диску - CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за
пријаву је 15 дана од дана објављивања.

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

у Институту за математику и информатику
Факултета, на одређено време, на 1 годину

Сарадник у настави за ужу научну
област Алгебра и логика

УСЛОВИ: ниво 6.2 НОКС-а, дипломирани информатичар са
укупном просечном оценом најмање 8 на студијама првог
степена и уписане мастер академске или специјалистичке
студије уже научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17 и 27/18 - други закон), Статутом Факултета
и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.

у Институту за математику и информатику
Факултета, на одређено време, на 1 годину,
са 50% радног времена
УСЛОВИ: ниво 6.2 НОКС-а, дипломирани математичар са
укупном просечном оценом најмање 8 на студијама првог
степена и уписане мастер академске или специјалистичке
студије уже научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17 и 27/18 - други закон) Статутом Факултета и
Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је
доставити биографију са подацима о досадашњем раду,
оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој
стручној спреми и списак и сепарате објављених радова,
односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе
и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе
коју издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је
доставити биографију са подацима о досадашњем раду,
оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој
стручној спреми и списак и сепарате објављених радова,
односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе
и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе
коју издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

Наставник у звању редовног или
ванредног професора за ужу научну
област Фармацеутска технологија
на одређено време 5 година

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

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, докторат из
научне области за коју се бира.

Сарадник у настави за ужу научну
област Математичка анализа са
применама

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за ужу научну
област Фармацеутска технологија

у Институту за математику и информатику
Факултета, на одређено време, на 1 годину,
са 50% радног времена
3 извршиоца
УСЛОВИ: ниво 6.2 НОКС-а, дипломирани математичар са
укупном просечном оценом најмање 8 на студијама првог
степена и уписане мастер академске или специјалистичке
студије уже научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17 и 27/18 - други закон) Статутом Факултета и
Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је
доставити биографију са подацима о досадашњем раду,
оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој
стручној спреми и списак и сепарате објављених радова,
односно радова за који поседују потврду да су прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе
и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињенице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе
коју издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, докторат из
научне области за коју се бира.

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за ужу научну
област Физиологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из научне области за коју се бира.

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за ужу научну
област Педијатрија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат из научне области за коју се бира и завршена одговарајућа специјализација.

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Медицинска физика
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен природно-математички факултет (смер
физика), докторат из научне области за коју се бира.

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Медицинска физика
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен природно-математички факултет (смер
физика), докторат из научне области за коју се бира.

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Патолошка анатомија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном просечном оценом најмање 8, уписане докторске академске
студије.

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Фармацеутска
технологија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије фармације са укупном просечном оценом најмање 8, уписане
докторске академске студије.
ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017),
Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће
бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на
конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним докторским студијама у текућој школској години, фотокопију
оверених диплома, списак стручних и научних публикација
и по један примерак тих публикација у складу са упутством
које се налази на страници Факултета http://www.medf.
kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php. Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су у обавези да доставе и у електронској форми (на
компакт диску - CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања.

ОШ „МИЛОЈЕ СИМОВИЋ”
34231 Драгобраћа
тел. 034/582-106

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2018/2019. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; познавање ромског
језика; савладан програм обуке за педагошког асистента;
држављанство Републике Србије; 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; да има психичку, физичку и здрав-
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ствену способност за рад са децом и ученицима (доказ се
подноси пре закључења уговора о раду) и да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да сходно одредбама чл. 154
и 155 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17), којима је прописано да
приликом подношења апликација на конкурс за пријем у
радни однос у установи кандидат попуњава формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете - www.mpn.gov.rs и потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља установи: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; уверење о држављанству; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; оверену фотокопију уверења о завршеној обуци за педагошког
асистента; радну биографију; извод из казнене евиденције
полицијске управе као доказ о неосуђиваности. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
обзир. Пријаве послати на адресу: ОШ „Милоје Симовић”
Драгобраћа. Ближе информације се могу добити код секретара школе на тел. 034/582-106.

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

Асистент за ужу научну област Интерна
медицина
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија из области медицинских наука, који је сваки од претходних степена студија
завршио са просечном оценом најмање 8 и који показује
смисао за наставни рад. Кандидат треба да испуњава
опште и посебне услове предвиђене чланом 84 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17), Статутом
Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-265/2 од 3.04.2018.
године), Статутом Факултета за хотелијерство и туризам у
Врњачкој Бањи (пречишћен текст, број 2500 од 30.11.2017.
године), Правилником о начину и поступку избора у звање
и заснивање радног односа сарадника на Факултету за
хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, у складу са којима ће бити извршен избор пријављеног кандидата, као и
опште услове за заснивање радног односа утврђене Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
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; потврду, односно уверење о уписаним докторским студијама; потписан
формулар за пријављивање кандидата, као и снимљени
фајл формулара на CD рому (линк: http://www.hit-vb.kg.ac.
rs/index.php/formulari); фотокопију публикованих радова
наведених у конкурсном формулару; доказе о испуњавању
општих предуслова у погледу неосуђиваности, утврђених
чланом 72 став 4 Закона о високом образовању и чланом 135 Статута Универзитета у Крагујевцу. Све доказе је
потребно доставити у оригиналу или овереној копији. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати
на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”.

ГИМНАЗИЈА КРАЉЕВО
36000 Краљево, Доситејева 44
тел. 036/319-760

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице које
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 ст.
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
то јест да: 1) има одговарајуће образовање; 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице
из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има

Бесплатна публикација о запошљавању

завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије; зна српски језик.
Дужност директора школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање прописано Законом и образовање прописано Правилником за наставника гимназије,
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. Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: диплому о стеченом образовању (оригинал,
или оверена фотокопија); извод из казнене евиденције, у
складу са Законом, надлежне полицијске управе(оригинал
или оверена фотокопија), извод мора бити издат након
објављивања конкурса; уверење о држављанству, не
старије од 6 месеци (оригинал, или оверена фотокопија);
потврду одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит о знању српског језика (у обавези су да
доставе само они кандидати који образовање нису стекли
на српском језику, остали кандидати доказују овај услов
дипломом о стеченом образовању); уверење о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу - дозволи за
рад наставника и стручног сарадника (оригинал, или оверена фотокопија); дозволу за рад директора - лиценца (оригинал или оверена фотокопија) - достављају кандидати
који су положили испит за стицање лиценце за директора;
потврду надлежне установе да кандидат има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања(оригинал
или оверена фотокопија); извештај Министарства просвете
о спољашњем вредновању установе и извештај просветног саветника о резултатима стручно-педагошког надзора
установе (оригинал или оверена фотокопија) - достављају
кандидати који су претходно обављали дужност директора
установе; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника) - уколико га је било; биографске податке са прегледом кретања
у служби; остале доказе о стручности, организаторским и
другим способностима и квалитетима. Лекарско уверење
прибавља се пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама. Изабрани директор који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року до
две године од дана ступања на дужност. Школски одбор
образује Комисију за избор директора која спроводи поступак за избор директора, и то: обраду конкурсне документације, утврђује испуњеност законом прописаних услова
за избор директора, обавља интервју са кандидатима и
прибавља мишљење наставничког већа о пријављеним
кандидатима. Пријаве на конкурс, са потребном документацијом о испуњености услова, доставити лично или на
адресу: Гимназија Краљево, 36000 Краљево, Доситејева
44. Конкурс за избор директора објављује се истовремено
преко Националне службе за запошљавање, на огласној
табли школе у наставничкој канцеларији и на званичном
веб-сајту школе, а рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће бити узете у разматрање.

КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА „ДОБРИЦА ЋОСИЋ“
37245 Велика Дренова
тел. 037/725-110

Наставник енглеског језика

способност за рад са децом и ученицима; 3) 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да кандидат има држављанство Републике Србије; 5) да кандидат зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, а уз одштампани пријавни формулар достављају: оверену фотокопију дипломе; извод из
матичне књиге рођених и уверење о држављанству, које су
уздати у последњих шест месеци или имају трајно важење;
уверење надлежне полицијске управе о неосуђиваности, у
смислу тачке 3 овог конкурса; кратку биографију. Пријаве
са доказима слати на горенаведену адресу са назнаком “За
конкурс”. Рок пријаве на конкурс је 15 дана од објављивања.

НИШ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
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 информатика; доктор техничких наука за рачунарску технику/доктор наука
- електротехника и рачунарство; без обзира на радно искуство.

Доктор наука машинске струке
на одређено време

на одређено време ради замене отсутног
запосленог преко 60 дана, директор у
мандату, 1 извршилац са 45% и 1 извршилац
23% радног времена
2 извршиоца

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.

УСЛОВИ: 1) професор, односно дипломирани филолог
за енглески језик и књижевност, дипломирани професое
енглеског језика и књижевности, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил енглески
језик), мастер професор језика и књижевности (студијски
програм или главни предмет/профил енглески језик),
дипломирани филолог англиста - мастер; мастер професор језика и књижевности (студијски програм језик, књижевност и култура); 2) психичка, физичка и здравствена

Доктор еколошких наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - еколошке науке; без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до 31.12.2018. Кандидати могу
да се обрате послодавцу на наведени број телефона или
имејл-адресу.

26.09.2018. | Број 796 |

37

Наука и образовање

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ниш, Ћирила и Методија 2

Објављује конкурс за избор у звање и
заснивање радног односа наставника и
сарадника:

1) Наставник у звање ванредни или
редовни професор за ужу научну област
Комуникологија, језик и студије медија
(Савремене медијске технологије и
Образовање и медији)
2) Наставник у звање доцент или
ванредни професор за ужу научну
област Историја (Општа историја од
1492. до 1650. године и Општа историја
од 1650. до 1789. године)
3) Наставник у звање доцент или
ванредни професор за ужу научну
област Историја (Историја Срба од
1800. до 1878. године и Историја Срба
од 1878. до 1918. године)
4) Наставник у звање доцент или
ванредни професор за ужу научну
област Психологија (Основи педагошке
психологије и Психологија наставе)
5) Наставник у звање доцент или
ванредни професор за ужу научну
област Англистичка лингвистика
(Методика 1 и 2)
6) Наставник у звање доцент или
ванредни професор за ужу научну
област Англистичка лингвистика
(Савремени енглески језик 2 и Увод у
когнитивну лингвистику)
7) Наставник у звање доцент или
ванредни професор за ужу научну
област Француски језик (Лексичка
морфологија и Семантика француског
језика)
8) Наставник у звање доцент за ужу
научну област Социологија (Модерне
социјалне теорије и Социологија града)
9) Сарадник у звање асистент за
ужу научну област Психологија
(Методологија психолошких
истраживања 1 и Савремене теорије у
социјалној психологији)
10) Сарадник у звање асистент за
ужу научну област Српски језик
(Увод у методику и методика наставе
српског језика и Методика наставе
књижевности)
11) Сарадник у звање лектор за ужу
научну област Англистичка лингвистика
12) Сарадник у звање сарадник
у настави за ужу научну област
Педагогија (Предшколска педагогија и
Школска педагогија)
13) Сарадник у звање сарадник
у настави за ужу научну област
Англистичка лингвистика
УСЛОВИ: Услови за стицање звања и заснивање радног
односа наставника и сарадника прописани су Законом о
високом образовању, Правилником о поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу, Статутом Филозофског факултета у Нишу и
Правилником о избору у звања сарадника Филозофског
факултета у Нишу. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања за избор наставника. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања за избор сарадника. Канди-
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дати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у
штампаном облику и електронском облику (Word верзија,
e-mail адреса pravna@filfak.ni.ac.rs). Образац за пријаву
преузима се са веб-портала Факултета http://www.filfak.
ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у
Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву
кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о
стеченом научном степену доктора наука или уверење о
докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи, уверење надлежне полицијске управе да
против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази
на веб-порталу Универзитета у Нишу: www.npao.ni.ac.rs. За
попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на: www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема
кориснички налог потребно је да се јави Служби за опште и
правне послове Филозофског факултета у Нишу (pravna@
filfak.ni.ac.rs). Кандидати за избор сарадника подносе
пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском
облику (Word верзија, e-mail адреса: pravna@filfak.ni.ac.rs).
Образац за пријаву преузима се са веб-портала Факултета:
http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasciizbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа
документа: биографију, библиографију, радове, оверене
фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму
заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским
студијама, уверење о уписаним мастер академским студијама, уверење надлежне полицијске управе да против њих
није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из
члана 72 став 4 Закона о високом образовању. Конкурсни
материјал може се доставити и у електронској форми (CD
или DVD). Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без
комплетне документације неће бити разматране.

ОШ “ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
18220 Алексинац, Лоле Рибара 2
тел. 018/804-644

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног рада
у предметној настави може да изводи лице које је стекло
високо образовање за предмет математика - члан 3 став 1
тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник
РС-Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17 и 13/18): професор математике; дипломирани математичар; дипломирани математичар за теоријску
математику и примене; дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани математичар-информатичар; професор математике и рачунарства; дипломирани математичар за математику економије; професор
информатике-математике; дипломирани математичар-астроном; дипломирани математичар-примењена математика; дипломирани математичар-математика финансија
(са изборним предметом Основи геометрије); дипломирани информатичар; мастер математичар; мастер професор
математике; мастер професор математике и физике; мастер професор математике и информатике; мастер професор физике и математике; мастер професор информатике
и математике; дипломирани професор математике-мастер;
дипломирани математичар-мастер; дипломирани инжењер
математике-мастер (са изборним предметом Основи геометрије); дипломирани математичар-професор математике; дипломирани математичар-теоријска математика;
дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије); професор хемије-математике;
професор географије-математике; професор физике-математике; професор биологије-математике; професор математике-теоријско усмерење; професор математике-теоријски смер; дипломирани математичар и информатичар;
дипломирани 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 треба да
испуњава опште услове прописане законом за заснивање
радног односа и посебне услове предвиђене чланом 139
и чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18), као и из

члана 142 став 1 истог закона: обавезно образовање лица
из члана 140 овог закона је 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 (доказ-уверење надлежне установе). Образовање из става 1 овог члана, 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. Кандидат треба да поседује диплому о стручној спреми стеченој 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, односне групе предмета; студије
другог степена из области педагошког наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; образовање стечено 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. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја (формулар је доступан
у делу „Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/
wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.
doc); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (доставља у року од једне
а највише две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу) и то: потврда високошколске установе о броју бодова; доказ о положеном
испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије; уверење о држављанству (оверен препис/фотокопију); извод из матичне књиге рођених
(оверен препис/фотокопију); доказ о познавању језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад; уверење о
неосуђиваности 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 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;
лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља
се пре закључења уговора о раду). Уверења не могу бити
старија од 6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуна и неблаговремена
документација неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/804-832

Наставник биологије

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, због избора
запосленог на функцију директора школе
УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног
рада у гимназији може да изводи лице које је стекло високо образовање за предмет биологија - члан 2 став 1 тачка
12 Правилника о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/13, 11/16,
2/17 и 13/18): професор биологије; дипломирани молекуларни биолог и физиолог; дипломирани биолог; дипломирани биолог, смер заштита животне средине; дипломирани
професор биологије; дипломирани биолог - мастер; дипломирани биолог заштите животне средине; мастер биолог;
мастер професор биологије; дипломирани професор биологије-мастер. Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске
студије биологије. Кандидат треба да испуњава опште
услове прописане законом за заснивање радног односа и
посебне услове предвиђене чланом 139 и чланом 140 и 142
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
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Наука и образовање
гласник РС”, бр. 88/17 и 28/18), као и из члана 142 став
1 истог закона: обавезно образовање лица из члана 140
овог закона је 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 (доказ - уверење надлежне установе). Образовање
из става 1 члана 142 Закона о основама система образовања и васпитања 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. Кандидат треба да поседује диплому
о стручној спреми стеченој 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, односне групе предмета; студије другог степена
из области педагошког наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука;
образовање стечено 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. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја (формулар за пријем у радни
однос у установи образовања и васпитања); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ
о образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина, (доставља у року од једне а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу) и то: потврда високошколске установе
о броју бодова; доказ о положеном испиту за лиценцу или
доказ о положеним испитима из педагогије и психологије;
уверење о држављанству (оверен препис/фотокопију, не
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених
(оверен препис/фотокопију); доказ о познавању језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад; уверење о
неосуђиваности 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 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 за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(не старије од 6 месеци); лекарско уверење (уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора
о раду, не старије од 6 месеци). Уверења не могу бити старија од 6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуна и неблаговремена
документација неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу.

ВИСОКА ШКОЛА ЗА
ВАСПИТАЧЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
18220 Алексинац, Пиварска бб

Наставник за поље математичке науке
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршен природно-математички факултет; завршене докторске
студије и одбрањена докторска дисертација; радно искуство најмање 5 година. Кандидат уз пријаву треба да достави: оверену фотокопију дипломе основних студија; оверену
фотокопију дипломе о стеченом академском називу доктора наука; извод из матичне књиге држављана (не старији
од 6 месеци); уверење да није кажњаван за кривична дела
која га чине неподобним за обављање послова у просвети (не старије од 6 месеци); преглед кретања у служби са
биографским подацима; списак научних и стручних радова,
као и саме радове; објављене научне и стручне радове који
се враћају након спроведеног поступка избора у звање професора струковних студија; уверење о дужини радног стажа. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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ПРЕХРАМБЕНО-ХЕМИЈСКА ШКОЛА
18000 Ниш, Милојка Лешјанина 23

Наставник енглеског језика

са 33,34% радног времена, на одређено
време ради замене директора школе за
време трајања мандата, односно до повратка
директора са функције
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под
условима прописаним чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања и то ако: има одговарајуће образовање; има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије; зна српски језик и
језик на којем остварује образовно-васпитни рад-српски
језик (доказ су у обавези да доставе само кандидати који
образовање нису стекли на српском језику). Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (даље: Министарство), а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. Кандидати уз пријавни формулар достављају следећу документацију, у оригиналу или у овереним фотокопијама: доказ о испуњавању услова у погледу
одговарајућег степена и врсте образовања у складу са чл.
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања и стечен стручни назив у складу са Правилником степену и врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Просветни гласник РС”, бр. 8/15, 11/16, 2/17, 13/18);
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству
Републике Србије; доказ о неосуђиваности у смислу тачке
3) услова. Доказ из тачке 2) услова - лекарско уверење прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати који
буду изабрани у ужи избор, упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања, применом стандардизованих поступака. Након добијених резултата извршене психолошке процене, конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима и доноси решење о избору. Коначно решење
о избору кандидата оглашава се на званичној интернет
страници Министарства. Рок за пријављивање на конкурс
је 8 дана од дана његовог објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

или примања мита у обављању послова у високошколској
установи, које је издато након датума расписивања овог
конкурса; фотокопију важеће личне карте, односно очитан образац чиповане личне карте кандидата. Документацију кандидати подносе на горенаведену адресу. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне
документације сматраће се неуредним и неће бити разматране, о чему Факултет доноси посебан закључак.

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Енглески језик
УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу треба да испуњавају
опште и посебне услове конкурса. Општи услови конкурса прописани су чланом 24 став 1 Закона о раду и чланом
72 став 4 Закона о високом образовању. Посебни услови
конкурса прописани су чланом 74 став 6 Закона о високом
образовању, чланом 165 став 6 Статута Универзитета у
Нишу („Гласник Универзитета у Нишу” 8/2017) и члановима
12 и 13 Ближих критеријума за избор у звања наставника
(„Гласник Универзитета у Нишу” 3/2017). Декан Факултета
ће свим учесницима овог конкурса обезбети могућност одржавања приступног предавања, када је оно Ближим критеријумима за избор у звања наставника предвиђено као
обавезни услов за избор у звање наставника по објављеном конкурсу, на начин прописан чланом 7. Правилника
о поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета
у Нишу” 2/2018). Приликом пријављивања на конкурс кандидати су у обавези да Факултету доставе документацију
којом доказују да испуњавају услове из овог конкурса и
подносе: пријаву; доказ о одговарајућој школској спреми
(оверен препис дипломе); биографију са библиографијом
и пратећим материјалом; попуњен, одштампан и потписан
образац о испуњавању услова за избор у звање наставника
који се налази на веб-порталу Универзитета у Нишу: www.
npao.ni.ac.rs; уверење надлежне полицијске управе да против кандидата није изречена правноснажна пресуда за кривична дела против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи, које је издато након датума расписивања овог конкурса; фотокопију
важеће личне карте, односно очитан образац чиповане
личне карте кандидата. Документацију кандидати подносе
на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремено приспеле
пријаве и пријаве без комплетне документације сматраће
се неуредним и неће бити разматране, о чему Факултет
доноси посебан закључак.

ОШ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“
Каменица
18204 Горњи Матејевац
тел. 018/4553-306

Директор

18000 Ниш, Александра Медведева 14

на период од 4 године

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Транспортна техника и
логистика

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18), и то: да има одговарајуће
високо образовање за наставника основне школе, педагога
или психолога школе стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука;
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу треба да испуњавају
опште и посебне услове конкурса. Општи услови конкурса
прописани су чланом 24 став 1 Закона о раду и чланом 72
став 4 Закона о високом образовању. Посебни услови конкурса прописани су чланом 74 став 6 и став 8 Закона о високом образовању, чланом 165 став 6 и став 8 Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу” 8/2017)
и члановима 25, 26, 27 и 28 Ближих критеријума за избор у
звања наставника („Гласник Универзитета у Нишу” 3/2017).
Декан Факултета ће свим учесницима овог конкурса обезбети могућност одржавања приступног предавања, када је
оно Ближим критеријумима за избор у звања наставника
предвиђено као обавезни услов за избор у звање наставника по објављеном конкурсу, на начин прописан чланом
7 Правилника о поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник
Универзитета у Нишу” 2/2018). Приликом пријављивања на
конкурс кандидати су у обавези да факултету доставе документацију којом доказују да испуњавају услове из овог конкурса и подносе: пријаву; доказ о одговарајућој школској
спреми (оверен препис дипломе); биографију са библиографијом и пратећим материјалом; попуњен, одштампан и
потписан образац о испуњавању услова за избор у звање
наставника који се налази на веб-порталу Универзитета у
Нишу: www.npao.ni.ac.rs; уверење надлежне полицијске
управе да против кандидата није изречена правноснажна
пресуда за кривична дела против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа
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Наука и образовање
положен испит за директора установе. Кандидат попуњава
пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним формуларом доставља установи. Уз пријаву на конкурс кандидати
подносе: краћу радну биографију; уверење о држављанству РС (оригинал или оверена копија, не старије од шест
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена копија); диплому о стеченом одговарајућем образовању (оригинал или оверен препис/фотокопија); уверење о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту (оригинал или оверен препис/фотокопија); лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци
(оригинал или оверена копија); уверење надлежног суда
да против кандидата није покренут кривични поступак и
да није покренута истрага; уверење издато од надлежне полицијске управе из казнене евиденције за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; уверење привредног суда да
кандидат није правноснажно осуђен за привредни преступ
у вршењу дужности директора (сва три уверења оригинал или оверене фотокопије, не старије од шест месеци);
доказ о најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања (потврда о радном стажу); уверење о положеном испиту/лиценци за директора установе (оригинал или
оверен препис/фотокопија). Пријава која не буде садржала
уверење о положеном испиту за директора неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези да у
законском року положи испит за директора. Уколико се на
конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност
директора установе, дужно је да достави оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора школе
и оцену спољашњег вредновања. Рок за пријаву је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са
доказима о испуњавању услова могу се поднети директно
школи преко секретаријата или на горенаведену адресу,
са назнаком: „Конкурс за директора школе”, у затвореној
коверти. Ближа обавештења о конкурсу могу се добити у
секретаријату школе и путем телефона: 018/4553-306 или
4652-622.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
18000 Ниш, Мајаковског 2

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: одговарајуће
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 или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука или образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године: дипломирани економиста; дипломирани
економиста за рачуноводство и ревизију; мастер економиста, претходно завршене основне академске и мастер
студије у области економије; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик; 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. Уз пријаву на
конкурс доставити: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја који је доступан у делу: Ново
на сајту, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.doc;
диплому или уверење о завршеном одговарајућем обра-
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зовању; извод из података казнене евиденције надлежне полицијске управе (казнена евиденција се води код
полицијских управа према месту рођења кандидата);
извод из матичне књиге рођених - венчаних за удате;
уверење о држављанству; доказ о знању српског језика
уколико је образовање стечено да другом језику; доказ о
стеченом обавезном образовању из психолошких, педагошких и методичних диспциплина (кандидат који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу
сматра се да има ово образовање и он доставља оверену
фотокопију индекса или уверење о положеном стручном, односно испиту за лиценцу). Документа се достављају у оригиналу или у овереној фотокопији. Пријаве
са потпуном документацијом доставити школи на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће
разматрати.

Педагог

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: одговарајуће
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 или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука или
образовање стечено на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године: дипломирани педагог; професор педагогије; дипломирани
школски психолог - педагог; дипломирани педагог - мастер; мастер педагог; да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик; да
има обавезно образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина степено 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. Уз пријаву на конкурс доставити: попуњен
пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја који
је доступан у делу: Ново на сајту, на адреси: http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANJE.doc; диплому или уверење о завршеном
одговарајућем образовању; извод из података казнене
евиденције надлежне полицијске управе (казнена евиденција се води код полицијских управа према месту рођења
кандидата); извод из матичне књиге рођених-венчаних за
удате; уверење о држављанству; доказ о знању српског
језика уколико је образовање стечено да другом језику;
доказ о стеченом обавезном образовању из психолошких,
педагошких и методичних диспциплина (кандидат који је
у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу
сматра се да има ово образовање и он доставља оверену
фотокопију индекса или уверење о положеном стручном,
односно испиту за лиценцу). Документа се достављају у
оригиналу или у овереној фотокопији. Пријаве са потпуном документацијом доставити школи на горенаведену
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

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

Наставник ликовне културе

са 20% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана, односно до повратка запосленог са
боловања
УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће високо
образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије), по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама у трајању од најмање
четири године по пропису коју је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године као и одговарајућег
Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр.
11/12 ,15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17) и то за наставника ликовне културе одговарајуће образовање предвиђено Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017): дипломирани сликар;
академски сликар - ликовни педагог; академски графичар ликовни педагог; академски вајар - ликовни педагог; дипломирани сликар - професор ликовне културе; дипломирани
графичар - професор ликовне културе; дипломирани вајар
- професор ликовне културе; дипломирани графички дизајнер - професор ликовне културе; дипломирани уметник
нових ликовних медија - професор ликовне културе; дипломирани уметник фотографије - професор ликовне културе; дипломирани сликар - професор; дипломирани вајар;
дипломирани вајар - професор; дипломирани графички
дизајнер; дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; дипломирани сликар зидног сликарства; дипломирани
графичар; дипломирани графичар - професор; професор
ликовних уметности; мастер ликовни уметник (завршене
основне академске студије из области ликовне уметности,
односно примењене уметности и дизајна); мастер примењени уметник (завршене основне академске студије из
области ликовне уметности, односно примењене уметности
и дизајна); мастер конзерватор и рестауратор (завршене
основне академске студије из области ликовне уметности,
односно примењене уметности и дизајна); мастер дизајнер
(завршене основне академске студије из области ликовне
уметности, односно примењене уметности и дизајна); лице
са завршеним факултетом ликовних уметности; лице са
завршеним факултетом примењених уметности; лице са
завршеним факултетом примењених уметности и дизајна. Кандидати треба да испуњавају и следеће услове: да
испуњавају услове прописане чланом 139, 140 и 142 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017); у складу са чланом 142 став 1 Закона о
основама система образовања и васпитања кандидат мора
да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Програм стицања образовања
из члана 142 став 1 наведеног Закона реализује високошколска установа у оквиру акредитованог студијског програма или као програм образовања током читавог живота, у
складу са прописима којима се уређује високо образовање.
У складу са чланом 142 став 4 Закона о основама система
образовања и васпитања наставник који је у току студија
положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу сматра се
да има образовање из члана 142 став 1 наведеног Закона; да су држављани Републике Србије; 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 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 (ово уверење прибавља установа
по службеној дужности од надлежне полицијске управе);
да поседују психичку, физичку и здравствену способност
за рад са ученицима (доказ о испуњености овог услова
установи доставља изабрани кандидат, пре закључења о
уговора о раду); да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве се подносе у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса. Уз пријаву се прилаже
следећа документација: радна биографија, оригинал или
оверена копија извода из матичне књиге рођених, односно венчаних; оригинал или оверена копија уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
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Наука и образовање
оверена копија дипломе о стеченом образовању; доказ да
има или да се сматра да има образовање из члана 142 став
1. Закона о основама система образовања и васпитања;
уверење из казнене евиденције, уверење МУП-а да лице
није осуђивано. Непотпуне и/или неблаговремене пријаве
неће се разматрати. Пријаве предати непосредно школи
или слати путем поште на горенаведену адресу. Одлука о
избору кандидата биће донета у складу са чланом 154 и 155
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/2017). Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и на телефон: 018/4892-036.

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар
тел. 020/316-361

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених Законом о раду треба да испуњава следеће услове: да има одговарајућу високу школску спрему прему Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи, да има држављанство Републике Србије,
психичку, физичку и здраствену способност за рад са децом
и ученицима, да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад, уверење да кандидат није осуђиван првоснажном пресудом за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона система образовања и васпитања. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Уз
пријавни формулар кандидати треба да доставе: оверен препис дипломе о стручној спреми, уверење о држављанству,
доказ да нису осуђивани, доказ да знају српски језик и језик на
коме се изводи образовно-васпитни рад. Информације се могу
добити на горенаведену адресу или лично у школи.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Осаоница
36314 Штитаре
тел. 020/351-393

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до њеног повратка
са породиљског боловања, са 95% норме
часова

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
раднице са породиљског боловања, са 50%
норме часова
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем
у радни однос утврђене чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС” бр. 72/09, 52/11, 55/2013, 35/2015, 88/17) и то ако 1)
имају одговарајуће образовање 2) имају психичку, физичку
и здравствену спосбност за рад са децом и ученицима 3)
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) имају држављанство Републике Србије, 5) знају српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. У погледу степена и врсте
образовања потребно је да кандидати имају одговарајуће
високо образовање, сходно члану 140 и образовање сходно
члану 142 став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17) као и степен и
врсту образовања сходно Правилнику о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС“ број 11/12). Потребна
документа: оригинал или оверена копија дипломе, односно уверење којим се доказује одговарајуће високо образовање; оригинал уверење о држављанству не старије од
6 месеци, оригинал извод из МК рођених не старији од 6
месеци, одговарајући доказ (потврда, уверење или друга
исправа коју издаје надлежна високошколска установа)
којим се доказује да кандидат има одговарјуће образо-
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вање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања, односно 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, сходно
члану 142 став 1 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17). Рок за доставу
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови“. Пријаву са потребним документима слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. Информације се могу добити и
на горенаведени број телефона.

НОВИ СА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег смера,
пољопривредни факултет.

11) Асистент за ужу научну област
Ратарство и повртарство
на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег смера,
пољопривредни факултет.

12) Асистент за ужу научну област
Пољопривредна техника
на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег смера,
пољопривредни или факултет техничких наука.
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13) Сарадник у настави за ужу научну
област Сточарство

1) Ванредни или редовни професор за
ужу научну област Хемија и биохемија

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег смера,
пољопривредни факултет.

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области
којој припада ужа научна област.

14) Сарадник у настави за ужу
научну област Маркетинг и тржиште
пољопривредно прехрамбених
производа

на одређено време или неодређено време

2) Доцент или ванредни професор
за ужу научну област Физиологија и
исхрана биљака
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области
којој припада ужа научна област.

3) Доцент или ванредни професор
за ужу научну област Квантитативне
методе у агроекономији
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области
којој припада ужа научна област.

4) Доцент за ужу научну област
Оплемењивање, репродукција и
биотехнологија животиња
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области
којој припада ужа научна област.

5) Доцент за ужу научну област
Микробиологија
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области
којој припада ужа научна област.

6) Доцент за ужу научну област
Маркетинг и тржиште пољопривредно
прехрамбених производа
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области
којој припада ужа научна област.

7) Доцент за ужу научну област Страни
језик - енглески језик (Англистика)
на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области
којој припада ужа научна област.

8) Асистент са докторатом за ужу
научну област Ентомологија
на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области
којој припада ужа научна област.

9) Асистент за ужу научну област
Уређење, заштита и коришћење вода
на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег смера,
пољопривредни или факултет техничких наука.

10) Асистент за ужу научну област
Виноградарство
на одређено време до 3 године

на одређено време до 1 године

на одређено време до 1 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег смера,
пољопривредни или економски факултет.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017 и 27/2018 др. закон), у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву кандидат је обавезан да достави доказ о испуњености услова
по овом конкурсу: краћу биографију са библиографијом,
списак научних и стручних радова као и доказе о њиховом
објављивању, дипломе о одговарајућој стручној спреми.
За наставна звања (доцент, ванредни или редовни професор) кандидати треба да попуне електронски образац
који се налази на сајту Универзитета Нови Сад https://www.
uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izboru-zvanje (исти доставити на имејл: opstasluzba@polj.uns.
ac.rs, у року предвиђеном за пријаву кандидата). За сваку
одредницу коју попуњава кандидат у обрасцу неопходно је
приложити и доказ у виду одлуке, решења или потврде.
За сарадничка звања (асистент, сарадник у настави), поред
биографских података, научних и стручних радова као и
доказа о њиховом објављивању, дипломе о одговарајућој
стручној спреми, доставити и уверења о наставку студија.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење пријава по овом конкурсу је 15 дана
од дана објављивања. Пријаве достављати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“
21466 Куцура, Ослобођења 6

Наставник информатике и рачунарства
са 55% радног времена, на одређено време
ради замене за време мировања радног
односа запосленог на том радном месту, до
престанка дужности директора

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања прописаног чланом 140, 141 став 7 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС, број 88/2017),
Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018) и Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе
образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр.
11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 11/2017);
поседовање психичке, физичке и здравствене способности
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 да за кандидата није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; поседовање држављанства
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Наука и образовање
Републике Србије; знање српског језика и језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству (уверење о држављанству, оригинал или оверена копија); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању;
доказ о знању српског језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (оверена фотокопија дипломе
о стеченом средњем, вишем или високом образовању на
русинском језику или положен испит из русинског језика
по програму одговарајуће високошколске установе); доказ
о образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стеченом 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 препис/фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања, не
старије од шест месеци. Пријава се подноси на формулару
за пријаву на конкурс, који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Обавезно назначити адресу и број телефона.
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор школе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности коју врши
надлежна служба за запошљавање, о чему ће кандидати
бити накнадно обавештени. Пријаве треба послати на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава за конкурс“. Ближе
информације о конкурсу могу се добити у школи, на тел.
021/727-905, 727-906, од 08.00 до 13.00 часова.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ
21410 Футог, Царице Милице 2

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице
које испуњава услове прописане чланом 122 став 5, чланом 139 став 1 тачка 1)-5) и чланом 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” број 88/17 и 27/18) и Правилником о ближим
условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 108/15). За директора
може бити изабрано лице које испуњава следеће услове:
има одговарајуће високо образовања из члана 140 став 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
за наставника средње стручне школе у подручју рада:
пољопривреда, производња и прерада хране, педагога или
психолога, то јест високо образовање које је стекло: а) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
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 (мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета); или високо образовање
на основним студијама у трајању од најмање 4 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 има
дозволу за рад (лиценцу); да има обуку и положен испит
за директора школе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити дужан да испит за
директора положи у року од две године од дана ступања
на дужност); да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; 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 приложи
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следећу документацију: доказ о одговарајућем образовању
- оверена фотокопија дипломе или оверен препис дипломе траженог степена и врсте образовања; дозволу за рад
(лиценцу), односно уверење о положеном стручном испиту
(оверена фотокопија/препис документа); потврду о радном
искуству у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (оригинал
или оверена фотокопија); лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима (оригинал или оверена фотокопија) - може
и из досијеа а изабрани кандидат ће доставити ново пре
закључења уговора; уверење о држављанству Републике Србије - оригинал или оверена фотокопија (не старије
од 6 месеци); доказ да је стекао образовање на српском
језику или је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (диплома издата
на српском језику која се приложи као доказ под тачком 1
сматра се доказом о знању српског језика под тачком 6,
кандидати који образовање нису стекли на српском језику знање српског језика доказују потврдом одговарајуће
високошколске установе да су положили испит из српског
језика-оригинал или оверена фотокопија доказа); доказ о
савладаној обуци и положеном испиту за директора установе - уколико кандидат то поседује (оригинал или оверена
фотокопија); извод из матичне књиге рођених - оригинал
или оверена фотокопија (не старије од 6 месеци); уверење
надлежног МУП-а којим кандидат доказује да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона и да није утврђено дискриминиторно понашање - не старије од шест месеци (оригинал или
оверена фотокопија); уверење основног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога
за дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона - не старије од
шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење
надлежног привредног суда да кандидат није осуђиван
за привредни преступ у вршењу раније дужности у складу са Законом и Правилником - не старије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); доказ о резултату
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања - уколико се пријављује лице које је претходно
обављало дужност директора (оригинал или оверена фотокопија); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду - уколико га кандидат поседује (оригинал или оверена
фотокопија извештаја просветног саветника); радну биографију (необавезно); доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно) документација која
се доставља у виду фотокопија, мора бити оверена од стране јавног бележника. Рок за подношење пријава на конкурс
са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве доставити на
адресу школе, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. За све
додатне информације обратити се секретару школе, лично
или на телефон 021/895-096.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЛАВИ ЧУПЕРАК“
Тител, Доситејева бб

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, 1 извршилац
за рад у Тителу и 1 извршилац за рад у
Шајкашу
2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено лице под условима прописаним законом и ако има: 1)
високо образовање: на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године; на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије), студијама у трајању од три
године или одговарајуће више образовање, 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом;
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, језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:

потпуну личну и радну биографију са адресом и контакт
телефоном, диплому о стеченом образовању; извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству РС,
уверење да кандидат није осуђиван (уверење МУП-а);
пријавни формулар (образац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја). Кандидати подносе документа
у оригиналу или оверене копије. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним
формуларом, достављају установи. Пре закључења уговора о раду кандидат доставља доказ којим потврђује да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима. Пријаве се подносе лично или путем поште (са
повратницом), на горенаведену адресу, са назнаком „За
конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити
на број телефона 021/2960-292.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ХИПОКРАТ“
21000 Нови Сад, Дечанска 9
e-mail: office@medicinskaskola.rs

Професор медицинске групе предмета
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII/1 степен доктор медицине; основна информатичка обука. Јављање на горенаведени мејл. Рок за пријаву
17.10.2018.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Наставник - сва звања, за ужу област
Основне научне дисциплине у спорту и
физичком васпитању, група предмета
Кинезитерапија
УСЛОВИ: Услови за избор у звање утврђени су Законом о
високом образовању („Службени гласник РС” бр. 88/2017),
Статутом Факултета и Правилником о организацији и
систематизацији послова Факултета спорта и физичког
васпитања у Новом Саду и Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду. Кандидати уз пријаву на конкурс достављају: оверену копију дипломе доктора наука из одговарајуће научне
области; биографију са неопходним елементима за писање
извештаја; списак стручних и научних радова, као и саме
радове; доказ о неосуђиваности (МУП). Пријаве се примају
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу. Контакт телефон: 021/450-188, локал 124.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Рачунарска техника и
рачунарске комуникације
на одређено време од 5 година, са 30%
радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротехника и рачунарство, услови прописани чланом 74 Закона
о високом образовању, подзаконским актима и општим
актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких
наука.

Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Биомедицинско
инжењерство
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке мастер
инжењер биомедицинског инжењерства, услови прописани чланом 84 Закона о високом образовању и општим
актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких
наука.
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Наука и образовање

Сарадник у звању сарадника у настави
за ужу научну област Примењене
рачунарске науке и информатика
на одређено време од 1 године
10 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке дипломирани
инжењер електротехнике и рачунарства, услови прописани
чланом 83 Закона о високом образовању и општим актима
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног односа и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже
области и датум објављивања конкурса); краћу биографију
са библиографијом (списак радова); оверене фотокопије
диплома и додатака дипломама са свих нивоима студија,
за дипломе стечене у иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе;
фотокопирану или очитану личну карту; потврду о оцени
резултата педагошког рада - мишљење студената, уколико кандидат поседује педагошко искуство; потврду из
МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе
коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи; фотокопије
објављених научних, односно стручних радова у научним
часописима, зборницима или саопштених на међународним или домаћим научним скуповима, односно признатих
уметничких остварења, оригиналних стручних остварења
(пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.).
објављених уџбеника, монографија, практикума или збирки задатака, за ужу научну, уметничку, односно стручну
област за коју се бира; доказе о руковођењу или учешћу
у научним, односно уметничким пројектима, оствареним
резултатима у развоју научно-наставног подмлатка на
факултету, учешћу у завршним радовима на специјалистичким, мастер и докоторским академским студијама. За
избор у звање сарадника у настави приложити и: потврду
да је кандидат студент мастер академских студија или специјалистичких академских студија. За избор у звање асистента приложити и: потврду да је кандидат студент докторских студија. Уколико кандидат поседује диплому магистра
наука, односно магистра уметности и потврду да кандидат
има прихваћену тему докторске дисертације, односно докторског умнетничког пројекта. За избор у звање доцента,
ванредног професора и редовног професора: попуњен
електронски образац: Реферат комисије о кандидатима
за избор у звање наставника-УНС_Образац_избори_кандидат_в1.4.пдф. Сајту Универзитета у Новом Саду: https://
www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45izbor-u-zvanje. Кандидат исти треба да пошаље не e-mail:
opstaftn@uns.ac.rs и то у року предвиђеном за пријаву кандидата. За сваку одредницу коју кандидат испуњава неопходно је приложити доказ у форми одлуке, решења, потврде и сл. За чланство у удружењима, одборима, органима
управљања и сл., неопходно је доставити потврду надлежних институција или навести линк са сајта институције на
ком се јасно види кандидатово учешће у раду. За чланство
у комисијама за изборе у звања, неопходно је доставити
решење о именовању комисије. За учешће у програмским
и организационим одборима скупова, неопходно је доставити потврду о учешћу или навести линк са сајта институције на ком се јасно види кандидатово учешће у раду.
Као доказе о цитираности обавезно је доставити потврду
Матице српске, поред које кандидат може доставити и
друге доказе (научне радове у којима се види цитираност,
одштампану листу цитата са Сцопус-а и сл.). Ако је научни
рад који представља услов за избор у звање наставника
у штампи, неопходно је да аутор приложи потврду уредништва часописа са подацима о називу чланка, ауторима и завршеном процесу рецензирања. Пријаве слати на
горенаведену адресу, за сваки конкурс за стицање звања и
заснивање радног односа посебно. Комисија ће разматрати
само благовремене и потпуне пријаве. Одлука о избору у
звање ступа на снагу почев од дана ступања на снагу уговора о раду. Рок за пријаву кандидата на конкурс је 8 дана
од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН РАДОВИЋ“

21000 Нови Сад, Ченејска 61

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава следеће услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања: 1) да
има одговарајуће образовање на студијама другог степена
(мастер акдемске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајуће предмете,
односно групе предмета; студије другог степена из области
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педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдициплинарне 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 оговарајуће 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; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; 6) да
има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 7) најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 8) положен испит за директора установе; 9)
уколико је кандидат лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави разултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања. Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс
кандидат треба да приложи: преглед кретања у служби
са биографским подацима; оверен препис или фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверен препис или фотокопију документа о положеном стручном испиту за лиценцу,
односно стручном испиту; доказ о држављанству (извод из
матичне књиге рођених и држављанство); потврду о радном
искуству; лекарско уверење; оверену фотокопију резултата
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања или потврду од надлежног органа, да за период
којим је руководио установа није била предмет стручно-педагошког надзора. Пријаву са доказима кандидати подносе
на адресу ОШ „Душан Радовић“, Конкурсна комисија, 21000
Нови Сад, Ченејска 61, са назнаком: За јавни конкурс - за
избор директора ОШ „Душан Радовић” Нови Сад. За ближе
информације о конкурсу обратити се секретару школе на
телефон: 021/419-195.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

1) Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Фармакогнозија са фитотерапијом
пуно радно време (40 сати на Факултету)

2) Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Фармација (Фармацеутска аналитика)
пуно радно време (40 сати на Факултету)

3) Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Интерна медицина (Гастроентерологија
са хепатологијом)
радно време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

4) Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом
(Васкуларна хирургија)
радно време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

5) Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Онкологија
радно време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

6) Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Офталмологија
радно време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

7) Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Физиологија
пуно радно време (40 сати на Факултету)

8) Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Радиологија
радно време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

9) Наставник за избор у звање редовног
професора за ужу научну област
Здравствена нега
радно време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

10) Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Здравствена нега

пуно радно време (40 сати на Факултету)

11) Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Радиологија

на одређено време, радно време краће од
пуног (15 сати на Факултету)

12) Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Гинекологија и акушерство

на одређено време, радно време краће од
пуног (15 сати на Факултету)

13) Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Социјална медицина

на одређено време, радно време краће од
пуног (15 сати на Факултету)

14) Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Физиологија
на одређено време 5 година, пуно радно
време (40 сати на Факултету)

15) Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Анатомија
на одређено време 5 година, пуно радно
време (40 сати на Факултету)

16) Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Хирургија са анестезиологијом
(Кардиохирургија)
на одређено време 5 година, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету);

17) Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Педијатрија (Патологија
одојчета и малог детета)

на одређено време 5 година, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)

18) Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Оториноларингологија

на одређено време 5 година, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)

19) Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(Кардиологија)

на одређено време 5 година, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)
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20) Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Здравствена нега

34) Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Геријатрија

на одређено време 5 година, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)

на одређено време 3 године, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)

21) Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу научну
област Основне хемијске дисциплине у
фармацији (Аналитичка хемија)

35) Сарадник у настави за ужу научну
област Медицинска рехабилитација

на одређено време 5 година, пуно радно
време (40 сати на Факултету)

22) Наставник за избор у звање
ванредног професора или доцента за
ужу научну област Анатомија
на одређено време 5 година, пуно радно
време (40 сати на Факултету)

23) Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Интерна медицина
(Кардиологија)
на одређено време 5 година, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)

24) Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хирургија
са анестезиологијом (Васкуларна
хирургија)
на одређено време 5 година, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)

25) Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хирургија са
анестезиологијом
на одређено време 5 година, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)

26) Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Хигијена
на одређено време 5 година, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)

27) Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Неурологија
на одређено време 5 година, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)

28) Наставник за избор у звање доцента
за ужу научну област Микробиологија
са имунологијом
на одређено време 5 година, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)

29) Сарадник за избор у звање
асистента са докторатом за ужу
научну област Интерна медицина
(Трансфузиологија)

на одређено време 3 године, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)

30) Сарадник за избор у звање
асистента са докторатом за ужу научну
област Здравствена нега

на одређено време 1 година, пуно радно
време (40 сати на Факултету)

36) Сарадник у настави за ужу научну
област Медицинска рехабилитација
на одређено време 1 година, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)

УСЛОВИ 1-10: VIII степен стручне спреме, научни назив
доктора наука из области за коју се бира и остали услови за редовног професора утврђени чланом 74 Закона о
високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду,
Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у
звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског
факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ 11-21: VIII степен стручне спреме, научни назив
доктора наука из области за коју се бира и остали услови за ванредног професора утврђени чланом 74 Закона о
високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду,
Правилником о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима у
звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског
факултета у Новом Саду.
УСЛОВ 22: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из области за коју се бира и остали услови за
ванредног професора или доцента утврђени чланом 74
Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у
Новом Саду, Правилником о ближим условима за избор у
звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом
Медицинског факултета у Новом Саду и Правилником о
изборима у звања наставника, сарадника и истраживача
Медицинског факултета у Новом Саду.
УСЛОВИ 23-28: VIII степен стручне спреме, научни назив
доктора наука из области за коју се бира и остали услови
за доцента утврђени чланом 74 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником
о ближим условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у
Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у
Новом Саду.
УСЛОВИ 29-30: VIII степен стручне спреме, научни назив
доктора наука из уже научне области из које се бира, а који
је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8. Остали услови утврђени су чланом
85 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета
у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом
Саду и Правилником о изборима у звања наставника,
сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом
Саду.

31) Сарадник за избор у звање
асистента са докторатом за ужу
научну област Специјална едукација и
рехабилитација

УСЛОВИ 31: VIII степен стручне спреме, научни назив
доктора наука из уже научне области из које се бира, а
који је претходно завршене основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације завршио са укупном
просечном оценом најмање 8. Остали услови утврђени су
чланом 85 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета
у Новом Саду и Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у
Новом Саду.

32) Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом (Дечја
хирургија)

УСЛОВИ 32-34: студент докторских студија, са завршеним интегрисаним академским студијама, које је претходне
нивое студија завршио просечном оценом најмање 8. Остали услови утврђени су чланом 84 Закона о високом образовању, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

на одређено време 3 године, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)

на одређено време 3 године, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)

на одређено време 3 године, радно време
краће од пуног (15 сати на Факултету)

33) Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Анатомија

на одређено време 3 године, пуно радно
време (40 сати на Факултету)
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УСЛОВ 35-36: студент мастер академских или специјалистичких академских студија који је студије првог степена
завршио са укупном просечном оценом најмање 8. Остали услови утврђени су чланом 83 Закона о високом образовању Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и
Правилником о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.

ПОСЕБАН УСЛОВ: Кандидати који конкуришу за клиничке предмете подносе доказ да су у радном односу у установи која је наставна база Факултета. За кандидате који
се први пут бирају у звање доцента способност за наставни рад оцениће се на основу приступног предавања из
области за коју се бира (сходно члану 20 и 22 Правилника
о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача). Приступно предавање ће се организовати у складу са
Правилником Медицинског факултета о начињу извођења
и валоризацији приступног предавања.
ОСТАЛО: Приликом пријаве на радно место под тачком
31 предност имају кандидати који су запослени у наставној бази Факултета. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи краћу биографију, фотокопију личне карте,
доказе о испуњености услова из конкурса - оверене копије
диплома, за клиничке предмете односно за радна места
означена у посебним условима овог конкурса, доказ о радном односу у здравственој установи која је наставна база
Медицинског факултета Нови Сад, списак радова и публикација (у два примерка), оригинал или фотокопије радова и публикација, доказе о њиховом објављивању, доказ
о педагошком искуству и позитивно оцењеној педагошкој
активности. Кандидати који су конкурисали на радно место
и у звање доцента и који се први пут бирају у то звање биће
накнадно обавештени о теми, датуму, врмену и месту одржавања приступног предавања, а у складу са Правилником
Медицинског факултета о начину извођења и валоризацији
приступног предавања (објављен на сајту Медицинског
факултета). Доказ о некажњавању прибавиће Медицински
факултет Нови Сад службеним путем, осим за кандидате
који нису рођени у Републици Србији. Пријаве са документацијом подносе се Писарници Медицинског факултета
Нови Сад, Хајдук Вељкова 3, Нови Сад, са назнаком: „За
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Асистент са докторатом за ужу научну
област Кривичноправну, радно место
сарадника за наставни предмет
Криминологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен правни факултет (основне академске
студије права) са просечном оценом најмање 8,00; завршене мастер академске студије права са просечном оценом
најмање 8,00; стечен научни назив доктора наука из уже
научне области за коју се бира, да кандидат показује смисао за наставни рад. Услови за избор прописани су Законом о високом образовању („Службени гласник Републике
Србије”, бр. 88/2017), Статутом Факултета и Правилником
о систематизацији радних места. Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, диплому о завршеном
правном факултету (оригинал или оверену фотокопију),
диплому или уверење о завршеним мастер академским
студијама (оригинал или оверену фотокопију), диплому
или уверење о стеченом научном називу доктора правних
наука (оригинал или оверену фотокопију), списак својих
научних радова и по један примерак тих радова. Пријаве се
подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса,
на адресу: Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, Трг
Доситеја Обрадовића 1.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА
МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ
ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

Расписује конкурс за заснивање радног
односа и стицање звања наставника на
академским студијама у звању доцента
Универзитета за ужу научну област:

Педагогија

за рад на мађарском наставном језику, на
одређено време 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме доктор наука у научној
области, а остали услови за избор наставника универзитета
и факултета предвиђени су одредбама Закона о високом
образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018)
и општим актима Универзитета у Новом Саду и Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици.
У звање наставника може бити изабрано лице које није
правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против
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полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита у обављању
послова на високошколској установи.

Физичко васпитање са методиком
наставе физичког васпитања
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука у научној области, а остали услови за избор наставника универзитета и факултета предвиђени су одредбама Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018) и општим актима Универзитета у Новом Саду и
Учитељског факултета на мађарском наставном језику у
Суботици. У звање наставника може бити изабрано лице
које није правоснажном пресудом осуђено за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова на високошколској установи.

Информатика и информатичке
технологије у образовању

за рад на мађарском наставном језику, са
10% радног времена, на одређено време 5
година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука у научној области а остали услови за избор наставника универзитета и факултета предвиђени су одредбама Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018) и општим актима Универзитета у Новом Саду и
Учитељског факултета на мађарском наставном језику у
Суботици. У звање наставника може бити изабрано лице
које није правоснажном пресудом осуђено за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова на високошколској установи.
ОСТАЛО: биографија са освртом на стручни рад, дипломе
о одговарајућој стручној спреми - оригинали или оверене
копије, извод из матичне књиге рођених - оригинал или
оверена копија, уверење о држављанству - оригинал или
оверена копија, списак научних радова, радови, лекарско
уверење, уверење о неосуђиваности, подносе се на горенаведену адресу у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће узимати у обзир.

ПАНЧЕВО
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ“
26000 Панчево, Пастерова 2

Наставник социологије са правима
грађана

на одређено време, замена одсутног радника
преко 60 дана
УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање радног односа кандидат треба да испуњава следеће услове: да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; знање језика на
којем се остварује образовано-васпитни рад. Кандидати
морају да испуне и посебни услов, у смислу одговарајућег
образовања: (1) дипломирани социолог, (2) дипломирани
правник, (3) дипломирани политиколог (сви смерови, осим
смера социјални рад, социјална политика и новинарски
смер), (4) професор социологије, (5) професор социологије
и филозофије, (6) професор филозофије и социјологије, (7)
мастер професор предметне наставе, (8) мастер социолог,
(9) мастер правник. Лице из тачке 7 које је стекло академско знање мастер мора имати претходно завршене основне
академске студије социологије или основне академске студије из области права. Заинтересовани кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технилошког развоја, а
потребну документацију заједно са одштампаним формуларом достављају школи. Адреса на којој се налази формулар: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.DOC. Потребна документа-

Бесплатна публикација о запошљавању

ција: доказ о испуњености услова одговарајућег образовања и држављанства, доказ да кандидат није осуђиван,
док се доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности подноси пре закључивања уговора о раду. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са потребном документацијом слати искључиво на горенаведену адресу.

мора поред навених законских услова да испуњава услове
према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стр. сарадника у основној школи.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„МАРА МАНДИЋ“

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у VI или VII степену
стручне спреме, по занимању васпитач, струковни васпитач, специјалиста струковни васпитач или дипломирани
васпитач, без обзира на радно искуство и лиценцу.

26000 Панчево, Цара Душана 34

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс за избор директора може се пријавити кандидат који испуњава услове предвиђене, чланом 122
тј. чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС 88/17)
и чланом 32 став 1 Статута Школе за основно и средње
образовање „Мара Мандић“ у Панчеву и то: да има одговарајуће високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, 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; да има дозволу за рад (лиценцу); да има положен
испит за директора; да има најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: радну
биографију са оквирним планом рада за време мандата,
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен препис или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу, уверење о положеном испиту за директора
(пријава која не буде садржала наведени документ, неће се
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у обавези
да у законском року положи испит за директора), потврду о радном искуству из области образовања и васпитања,
одговарајуће лекарско уверење које није старије од 6 месеци (подноси се пре закључивања уговора), оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених. Уколико се на конкурс пријавило
лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса достављају се на адресу: Школа за основно и средње образовање „Мара Мандић“, 26000 Панчево, Цара Душана 34, са
назнаком „Конкурс за избор директора школе“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ”

26227 Долово, Аксентија Максимовића 1

Наставник ликовне културе

за 50% радног времена, на одређено време
до повратка запослене са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: професор ликовне културе; одговарајуће високо образовање одређеног занимања односно члан 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ бр.88/17); на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) почев од 10.09.2005;
на основним студијама у трајању од најмање четири године
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат у погледу стручне спреме

Васпитач

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсустава

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2019. године
УСЛОВИ: да кандидат има најмање IV степен стручне
спреме, познавање српског и ромског језика ако се ради
са децом, ученицима и породицама из ромске заједнице у
складу са законом, уверење о завршеном уводном модулу
обуке; психичка и физичка и здравствена способност за
рад са децом; држављанство Републике Србије, да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 120 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву кандидат подноси: оригинал или оверену фотокопију дипломе,
сведочанство о завршеној одговарајућој школи, уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни приложити: доказ о поседовању одговарајуће стручне спреме/оверена фотокопија
дипломе (не старије од 6 месеци); уверење о неосуђиваности (СУП); уверење да кандидат није под истрагом (суд);
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанствуили фотокопија, не старије од 6 месеци. Доказ да
изабрани кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Оверене фотокопије докумената не могу бити старије од 6 месеци. Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
узете у разматрање. Избор кандидата врши комисија, коју
формира директор школе.

ПИРОТ
МЛЕКАРСКА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
„Др ОБРЕН ПЕЈИЋ“

18300 Пирот, Николе Пашића 173

Наставник предметне наставе,
предмет Производња хлеба и предмет
Производња прехрамбених производа
на одређено време ради замене одсутне
запослене

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање (у
складу са чланом 140 став 1 и 2, Закона о основама система образовања и васпитања) и то за: предмет Производња
хлеба: (1) дипломирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка; (2) дипломирани
инжењер технолог, одсеци биохемијско и прехрамбено
инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или
биохемијско инжењерство и биотехнологија; (3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство,
смерови угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна храна или микробиолошки процеси; (4) дипломирани
инжењер технологије, смерови угљенохидратне хране или
микробиолошки процеси; (5) дипломирани инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено инжењерство; (6)
дипломирани инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства; (7) дипломирани инжењер технологије
исхране; (8) дипломирани инжењер технологије врења; (9)
дипломирани инжењер прехрамбене технологије биљних
производа; (10) дипломирани инжењер пољопривреде
за технологију конзервирања и врења; (11) дипломирани
инжењер пољопривреде за технологију ратарских производа; (12) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију биљних производа; (13) мастер инжењер технологије,
претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија,
Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;
(14) мастер инжењер технологије, претходно завршене
основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија; (15) мастер инжењер пољопривреде, претходно
завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија конзервисања и
врења; Технологија ратарских производа или Управљање
безбедношћу и квалитетом у производњи хране. Предмет
производња прехрамбених производа: (1) дипломирани
инжењер технолог, одсек органско-технолошки, група:
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биотехнолошка; (2) дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или
биохемијско инжењерство и биотехнологија; (3) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, смерови угљенохидратна храна или микробиолошки
процеси; (4) дипломирани инжењер технологије, смерови:
угљенохидратне хране, угљенохидратне и сточне хране,
конзервна храна; микробиолошки процеси или конзервисана храна; (5) дипломирани инжењер технологије исхране;
(6) дипломирани инжењер технологије, одсек прехрамбено
инжењерство, смер технологија врења; (7) дипломирани
инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењерства; (8) дипломирани инжењер прехрамбене технологије
биљних производа; (9) дипломирани инжењер прехрамбене технологије; (10) дипломирани инжењер технологије,
смер технологија пољопривредних и прехрамбених производа; (11) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију конзервирања и врења; (12) дипломирани инжењер
пољопривреде за технологију биљних производа; (13)
дипломирани инжењер пољопривреде за технологију
ратарских производа; (14) мастер инжењер технологије,
претходно завршене основне академске студије на студијском програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија,
Прехрамбено инжењерство или Прехрамбена технологија;
(15) мастер инжењер технологије, претходно завршене
основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија; (16) мастер инжењер пољопривреде, претходно
завршене основне академске студије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Технологија конзервисања и
врења; Технологија ратарских производа или Управљање
безбедношћу и квалитетом у производњи хране. Кандидат
треба да има и: психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 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 или злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давања мита,за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које
није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање, има држављанство Републике Србије, зна српски
језик на коме 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, оригинал или оверену фотокопију
уверења или потврде о неосуђиваности за горенаведена
кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска управа; оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених,
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од шест месеци), 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
средњем, вишем или високом образовању на српском језику или оригинал или оверена фотокопија уверења односно
потврде о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. 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 психичкој, физичкој
и здравственој способности, не старије од шест месеци.
Пријавни формулар са потребном документацијом се подноси лично или на горенаведену адресу, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
18300 Пирот, Српских владара 111

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и
2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, број 88/2017. године): 1. 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 (узевши у обзир да
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је донет подзаконски акт о полагању испита за директора,
изабрани кандидат биће у обавези да положи овај испит у
законском року, уколико исти није већ положио) и најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања: А)
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,
трандисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; Б) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка А подтачка 2 члана мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. 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. има држављанство Републике Србије; 5. зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно васпитни рад. Кандидати, уколико имају, подносе и извештај просветног саветника. Ако је кандидат лице које је претходно
обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Кандидати у пријави прилажу:
радну биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, потврду да имају најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, уверење
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривична
дела из члана 139 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања; уверење о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге
рођених не старије од 6 месеци; доказ о положеном испиту
за лиценцу односно стручном испиту (узевши у обзир да
је донет подзаконски акт о полагању испита за директора,
изабрани кандидат биће у обавези да положи овај испит у
законском року, уколико исти није већ положио). Лекарско
уверење да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања. Пријаве са назнаком „Конкурс
за директора” се подносе лично у секретаријату школе или
поштом на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

4. Педагог школе

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања
УСЛОВИ: професор педагогије, дипломирани педагог општи смер или смер школске педагогије, дипломирани
школски педагог - психолог, дипломирани педагог, мастер
педагог, дипломирани педагог - мастер.

5. Професор биологије

на одређено време до повратка раднице са
неплаћеног одсуства, за 4 часа у ИО у Малом
Суводолу и 2 часа у матичној школи
УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и хемије, дипломирани биолог - смер заштите животне
средине, дипломирани биолог - еколог, дипломирани професор биологије и хемије, професор биологије - географије, професор биологије - хемије, професор биологије
- физике, професор биологије - информатике, професор
биологије - математике, дипломирани професор биологије
- мастер, дипломирани биолог - мастер, дипломирани професор биологије - хемије, мастер, дипломирани професор
биологије - географије, мастер, дипломирани молекуларни
биолог - мастер, дипломирани биолог заштите животне
средине, мастер биолог, мастер професор биологије, мастер професор биологије и географије, мастер професор
биологије и хемије. Лица која су стекла академско звање
мастер морају имати претходно завршене основне академске студије биологије.
ОСТАЛО: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има
одговарајућу стручну спрему; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије;
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Уз пријаву кандидат доставља уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење да није
осуђиван, оверену фотокопију дипломе или уверења, на
горенаведену адресу или у просторијама секретаријата
школе, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ПОЖ АРEВАЦ

18300 Пирот, Српских владара 111

1. Професор историје

на одређено време до повратка раднице са
породиљског боловања, за 11 часова, рад у
ИО у Малом Суводолу и Расници
УСЛОВИ: професор историје, професор историје и географије, дипломирани историчар, мастер историчар, дипломирани историчар - мастер. Лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломирани - мастер, треба да
имају завршене основне академске студије историје.

2. Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2018/2019. године, односно до 31.08.2019.
године
УСЛОВИ: завршена уводна обука према Правилнику о програму обуке за педагошке асистенте („Службени гласник
РС” број 11/10).

3. Професор разредне наставе

на одређено време до повратка радника
са функције помоћника директора, до
31.08.2019. године, за рад у матичној школи
УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-васпитног рада
у разредној настави може да изводи: 1) професор разредне
наставе, 2) професор педагогије са претходно завршеном
педагошком академијом или учитељском школом, 3) професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, 4)
мастер учитељ, 5) дипломирани учитељ - мастер; 6) професор разредне наставе и ликовне културе за основну школу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”
12308 Орешковица бб
тел. 012/345-836

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка одсутне
запослене са функције директора школе
УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање у складу са чланом
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 („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017); 2) психичка, физичка и здравствена способност за
рад са децом и ученицима; 3) 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; 4) држављанство Републике Србије;
5) кандидат треба да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар који
се преузима са интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја доставити: оверену фотоко-
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пију дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту
за лиценцу (важи за кандидате који нису приправници),
уверење о неосуђиваности правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или 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 кандидата није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија).
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Знање
српског језика и језика на коме се изводи васпитно-образовни рад доказује се положеним испитом из тог језика
по програму одговарајуће високошколске установе, осим
за кандидате који су стекли образовање на језику на коме
се остварује васпитно-образовни рад (српски језик). Пријава на конкурс мора садржати актуелни број фиксног или
мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана
објављивања. Пријаве са документима којима се доказује
испуњеност услова конкурса доставити на горенаведену
адресу. Контакт телефон: 012/345-836.

УСЛОВИ: да има најмање средњу стручну спрему, да познаје
ромски језик (било који дијалект), савладан програм обуке
за педагошког асистанта. Остали општи услови су као и за
претходна радна места.

ПРОКУПЉЕ

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положена обука из
Интегралног програма обуке за остваривање функционалног основног образовања одраслих, да је кандидат
држављанин РС, да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима и да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чл.
139, став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања. Кандидат доставља пријавни формулар са
званичне странице Министарства, диплому о стручној спреми (оверена копија или оригинал), уверење о држављанству, извод МК рођених, уверење о неосуђиваности прибавља школа а уверење о психофизичкој способности за
рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“
18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/8362-970

1) Наставник техничког и
информатичког образовања

са 50% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана, најдуже до 31.08.2019. године

2) Наставник информатике и
рачунарства

са 40% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана, најдуже до 31.08.2019. године

3) Наставник енглеског језика

са 55% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана

4) Наставник ликовне културе

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

5) Наставник руског језика

са 30% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана, најдуже до 31.08.2019. године
УСЛОВИ: Кандидати морају да имају одговарајуће образовање у складу са Законом о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/17) и Правилником о степену и врсти образовања и васпитања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016 и 2/2017); знање српског језика и језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад; поседовање
држављанства РС; 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 родоскврнуће, за кривична дела примања или давања
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; поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима.

6) Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2019. године

Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар са
званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз њега достављају: оверен препис
или фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен
препис или фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправнике
и друга лица која могу засновати радни однос без одговарајућег испита); доказ о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на том језику); уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење (пре закључења уговора о раду), уверење о
неосуђиваности. Кандидати који су изабрани у ужи избор
упућују се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање. Пријаве слати на горенаведену адресу. Слати
оверене копије не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

18400 Прокупље, Кнез Михајлова 55

Андрагошки асистент

на одређено време до 31.08.2019. године

СМЕДЕРЕВО
ОШ „ХЕРОЈ СРБА“

11314 Осипаоница, Кнеза Михајла бб
тел. 026/751-071, 026/4103-338

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду,
кандидат треба да испуњава услове прописане одредбана
члана 139 и члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања и то: 1) да је стекао 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, или 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. 2) да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Закона о основама
система образовања и васпитања, наставник мора да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошкол- ској установи у току
студија или након дипломи- рања, 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. Услови из става 2.
тачка 1 ове одлуке доказују се приликом пријема у радни
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености
услова из става 2 тачка 1 подтачка 1), 3), 4) и 5) ове одлуке
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из подтачке
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву
на конкурс кандидати за радно место наставника разредне
наставе, треба да доставе оригинале или оверене фотокопије следећих докумената (обавезно): попуњен пријавни формулар објављен на званичној интернет страници
Министарства просвете, 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 и краћу биографију. Доказ о неосуђиваности
за наведена кривична дела, прописана чланом 139 став 1
тачка 3 Закона, као и доказ да кандидат није под истрагом
саставни су део пријаве на конкурс, а психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, врши надлежна служба за запошљавање. Кандидат је дужан да назначи
адресу електронске поште и контакт телефон. 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. Фотокопије докумената која нису оверена од надлежног органа неће се узимати у обзир. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована решењем донетим од стране директора школе. 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 горенаведену
адресу.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
11322 Скобаљ, Маршала Тита 109
тел. 026/4791-203

Наставник хемије

са 20% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају услове прописане
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања: да имају одговарајуће образовање, у
складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника у основној школи; да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; држављанство Републике
Србије; да знају српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад; обавезно је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
Европским системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете (део „Ново на сајту”), а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Потпуном пријавом сматра
се својеручно потписана пријава која садржи: попуњени
пријавни формулар (формулар за пријаву на конкурс),
актуелни број фиксног или мобилног телефона и тачну
адресу пребивалишта, уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци (може и оверен препис/
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фотокопија); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених
или оверен препис/фотокопија, доказ о неосуђиваности
(уверење из МУП-а), уверење (потврда) високошколске
установе да има образовање из члана 140 ЗОСОВ-а из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са
европским системом преноса бодова. Кандидат који је у
току студија положио испите из педагогије, психологије
и методике или има положен стручни испит или испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, али о томе мора да пружи
одговарајући доказ. Рок за пријављивање на конкурс је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Напомена: документација се не враћа кандидатима који доставе
пријаве. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року
од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење доставиће изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве се достављају непосредно или путем поште на адресу школе, са
назнаком „За конкурс”.

ОШ „ИВО АНДРИЋ”
11311 Радинац, Спасоја Пејановића бб
тел. 026/701-078

Наставник физичког васпитања

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

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, за рад у
издвојеном одељењу у Врбовцу
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће образовање прописано
чланом 140 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018др. закон) и чл. 3 ст. 1 тач. 12 Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017 и 13/2018); да испуњавају остале услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да
приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења (не
старије од 6 месеци) полицијске управе да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за 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;
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), доказ
о знању српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад (односи се на кандидате који нису образовање стекли на српском језику). Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима изабрани кандидат подноси пре закључења
уговора о раду. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Пријава се подноси на формулару за пријаву на конкурс, који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
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МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА
ШКОЛА „ГОША“

11420 Смедеревска Паланка, Индустријска 66

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, а најдуже до
31.08.2019. године

Наставник машинске групе предмета
на одређено време до повратка
координатора практичне наставе са
функције, а најкасније до 31.08.2019.

Наставник електрогрупе предмета

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, а најдуже до
31.08.2019. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“, број 88/2017), 1) да
имају одговарајуће образовање у складу са чланом 140 и
142 Закона и у складу са Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручној школи; 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 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела давање или примање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није,у
складу са законом утврђено дискриминаторно понашање;
4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају
српски језик (уколико је образовање завршено на страном
језику). Кандидати попуњавају пријемни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Пријаве слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА
„ЖИКИЦА ДАМЊАНОВИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, Главашева 81

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања и то:
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 те врсте школе и
подручја рада, 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, 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
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; најмање осам година рада на пословима
образовања и васпитања у установи за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања, на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 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; уверење издато од надлежног суда (основног и привредног); 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: 026/310-237.

ОШ „СВЕТИТЕЉ САВА“
11432 Друговац, Светог Саве бб
тел. 026/721-114

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка раднице са
боловања, породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета, за 35% радног
времена
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника енглеског језика може бити примљен кандидат
који испуњава услове предвиђене чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања, кандидати
морају да имају одговарајуће образовање за наставнике
основне школе у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи. У складу са чланом 142 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати морају
да имају образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 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. Кандидат који не поседује ово образовање биће дужан да га стекне у року од једне године,
а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу. Уз пријаву на
конкурс кандидати су дужни да приложе: радну биографију, попуњен пријавни формулар са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја: http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANJE.doc; уверење о држављанству РС, оригинал или оверену копију, не старије од 6 месеци; диплому
о стеченом образовању, оригинал или оверену копију не
старију од 6 месеци; доказ о неосуђиваности за дела из
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основам система образовања и васпитања и непостојању дискриминаторног
понашања оригинал или оверену копију не старије од 6
месеци; доказ о знању српског језика (обавезно за кандидате који образовање нису стекли на српском језику);
оверену копију уверења о положеном испиту за лиценцу, односно стеченом стручном испиту или потврду високошколске установе да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина у току студија или
након дипломирања (није обавезно - уколико кандидат
исто поседује пожељно је да достави). Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети
у разматрање. Одлуку о избору кандидата Комисија ће
донети у року од осам дана од дана добијања резултата
психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Пријаве треба послати на горенаведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и путем телефона: 026/721-114.
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Наука и образовање

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„НЕСТОР ЖУЧНИ“

25234 Лалић, Југословенска 52
тел. 025/5870-015

Наставник српског језика

са 17 часова недељно непосредног рада
са ученицима, тј. 94,44% радног времена,
на одређено време до повратка одсутне
запослене
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове за
пријем у радни однос наставника, васпитача и стручног
сарадника предвиђене чланом 139 као и услове предвиђене чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17 и 27/18 - др.
закон), сходно Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” број 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18). Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може
да изводи лице које је стекло високо образовање, и то:
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 кнњижевности 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 за српскохрватски 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 књижевности, 19) дипломирани компаратиста, 20)
мастер филолог (студијски програм; 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 компаристиком), 21) мастер професор језика и књижевности (студијски програми:
Српски језик и књижевност , Српска књижевност и језик,
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски
језик и лингвистика), Филологија, модули : Српски језик и
српски језик и компаративна књижевност; компаративна
књижевност са теоријом књижевности); 22) професор српскохрватског језика и књиижевности, 23) мастер филог из
области и филолошких наука, 24) професор југословенске
књижевности и српског језика, 25) мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена
из научне области за одговарајући предмет).
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе краћу биографију,
оригинал диплому или оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности и извод
из матичне књиге рођених, а лекарско уверење којим се
потврђује да лице има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре
закључења уговора о раду. Пријаве се подносе на горенаведену адресу.

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

Ванредни професор за ужу научну
област Лингвистичке науке (српски
језик)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - научни назив доктор
филолошких наука. Кандидати морају испуњавати и остале предвиђене Законе о високом образовању, Статутом и
општим актима Универзитета у Новом Саду и Статутом и
општим актима Педагошког факултета у Сомбору. Канди-

Бесплатна публикација о запошљавању

дати уз пријаву подносе: фотокопије диплома свих нивоа
студија са додацима диплома, попуњен образац биографских података (преузети са: http://www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje) приложен у
штампаној и електронској форми, библиографију објављених радова и саме радове и уверење о некажњавању
(МУП). Поступак избора у звање и заснивање радног односа спроводи се у складу са одредбама Закона о високом
образовању, одредбама Статута и општих аката универзитета у Новом Саду и Статута и општих аката Факултета. Пријаве са документацијом достављају се Педагошком
факултету у Сомбору. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс је 15 дана од
објављивања у листу „Послови“.

Доцент или ванредни професор за
ужу научну област Методика наставе
познавања друштва
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме: научни назив доктор методике наставе познавања друштва; научни назив
доктор методике наставе познавања природе и друштва;
научни назив доктор педагошких наука; научни назив
доктор социолошких наука; научни назив доктор психолошких наука; научни назив доктор историјских наука;
научни назив доктор географских наука (део хуманистичких наука); научни назив доктор методике наставе - докторска дисертација усмерена ка ужој научној области;научни назив доктор дидактичко-методичких наука
- докторска дисертација усмерена ка ужој научној области;
научни назив доктор дидактичко-методичких наука разредне наставе у области методике наставе познавања
друштва; научни назив доктор методике разредне наставе
- докторска дисертација усмерена ка ужој научној области.
Кандидати морају испињавати и остале предвиђене Законе
о високом образовању, Статутом и општим актима Универзитета у Новом Саду и Статутом и општим актима Педагошког факултета у Сомбору. Кандидати уз пријаву подносе: фотокопије диплома свих нивоа студија са додацима
диплома, попуњен образац биографских података (преузети са: http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/
category/45-izbor-u-zvanje) приложен у штампаној и електронској форми, библиографију објављених радова и саме
радове и уверење о некажњавању (МУП). Поступак избора
у звање и заснивање радног односа спроводи се у складу
са одредбама Закона о високом образовању , одредбама
Статута и општих аката универзитета у Новом Саду и Статута и општих аката Факултета. Пријаве са документацијом
достављају се Педагошком факултету у Сомбору. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс је 15 дана од објављивања у публикацији
„Послови“.

СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА
24000 Суботица, Козарачка 2

Наставник у звању ванредни
професор, научна област Грађевинске
конструкције и грађевински материјали
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор техничких наука област Грађевинарство, радно искуство 5 година у педагошком раду, учешће
на научноистраживачким пројектима. Кандидати поред
општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене
чланом 75 став 1 Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017) и чланом 2 Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Новом Саду, број 01-163/12 од 07.12.2017.
године од и члана 122 став 2 бр. 278/2-30.04.2013. године и
измена и допуна Статута 487-1/27.06.2016. године. Доставити: кратку биографију, диплому факултета, диплому доктора наука и списак објављених радова и саме радове у
протеклих 5 година. Ближе информације се могу добити на
телефон: 024/554-300. Пријаве са доказима о испуњавању
услова слати на горенаведену адресу. Конкурс је отворен
10 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве се неће разматрати.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у сва звања за ужу научну
област Маркетинг и трговина

на одређено време од 5 година у случају
избора у звање доцент или ванредни
професор, односно на неодређено време у
случају избора у звање редовни професор
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских
наука. Поред наведених услова, кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17), Статута Универзитета у Новом Саду бр. 01-198/1 од 08.03.2018. године,
Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-1812 од
31.05.2018. године, Правилника о ближим мимималним
условима за избор у звања наставника на Универзитету
у Новом Саду од 03.03.2016. године (измене и допуне од
08.09.2016. године, 22.09.2016. године, 01.12.2016. године
и 08.03.2018. године) и Правилника о избору наставника и
сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 од
15.01.2013. године, са изменама и допунама од 07.03.2013.
године и 10.11.2016. године.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима подносе се
Економском факултету у Суботици, Сегедиски пут 9-11, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву
приложити: образац - подаци о кандидату пријављеном
на конкурс за избор у звање наставника Универзитета (2.
одељак реферата о пријављеним кандидатима) у штампаној форми и у електронској форми на CD-у (образац и
упутство су доступни на сајту Универзитета у Новом Саду
www.uns.ac.rs), биографију, фотокопију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану
личну карту), оверене фотокопије диплома, списак радова
и саме радове, потврду о томе да лице није правоснажном
пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе,
фалсификовања исправе које издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи, као и све остале доказе који упућују на
испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилницима Универзитета и Факултета. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Факултет неће враћати
примљену конкурсну документацију кандидатима.

МУЗИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Штросмајерова 3

Наставник џез певања

на одређено време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник виолине

на одређено време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник флауте

на одређено време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће образовање. Сходно члану 140
ЗОСОВ, наставник, васпитач и стручни сарадник јесте
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије
или специјалистичке струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године, 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 илиинтердисциплинарне, 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 1) подтачка (2) овог члана мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмете, односно групу
предмета. Обавезно образовање лица из члана 140. овог
закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најамње по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
Образовање из става 1 овог члана, наставник, васпитач и
стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне,
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Наука и образовање
а највише две године од дана пријема у радни однос, као
услов за полагање испита за лиценцу. Програм за стицање
образовања из става 1 овог члана остварује високошколска
установа у оквиру акредитованог студијског програма или
као програм образовања током читавог живота, у складу са
прописима којима се уређује високо образовање. Сматра
се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току
студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има
образовање из става 1 овог члана закона. Врста образовања, односно потребно звање за радна места наставника
флауте и наставника виолине прописана је Правилником о
степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи и Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним и уметничким школама у подручју рада култура,
уметност и јавно информисање. Врста образовања, односно потребно звање за радно место наставника џез певања
прописана је Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним и уметничким школама у подручју рада култура,
уметност и јавно информисање. Кандидат треба и: да има
психофизичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има
држављанство Републике Србије, да зна српски језик.
ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни формулар,
кандидати треба да доставе: кратку биографију, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење или диплому о стеченом образовању, доказ о знању
језика на којем изводе образовно васпитни рад- кандидати који конкуришу на радна места за рад на српском језику
достављају доказ о познавању српског језика; (сведочанство или диплома о завршеној средњој, вишој или високој
школи из које је видљиво да је кандидат стекао образовање на српском језику, или уверење о положеном испиту из тог језика по програму одговарајуће високошколске
установе), доказ да кандидат поседује знање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврда,
уверење или диплома факултета/ одговарајуће високошколске установе, додатак дипломи из кога је видљиво да
је кандидат положио одговарајуће испите или уверење о
положеном стручном испиту или испиту за лиценцу) - све
у оригиналу или овереној фотокопији. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима доставља се пре закључивања уговора о раду. Кадидати који буду изабрани у ужи избор,
упућују се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, установа ће прибавити по службеној дужности, за
изабраног кандидата. Пријаве се могу предати лично у
секретаријату установе, радним данима од 08.00 до 14.00
часова или послати поштом на адресу установе. Телефон за информације је 024/525-672. Кандидати треба
да преузму формулар за пријаву на конкурс на интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја www.mpntr.gov.rs. Кандидати су дужни да попуне
пријавни формулар, и да попуњен и одштампан пријавни
формулар заједно са осталом потребном документацијом
наведеном у овом конкурсу доставе школи, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве поднете по
истеку овог рока су неблаговремене и као такве неће бити
узимане у разматрање.

Национална служба
за запошљавање
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ОСНОВНА ШКОЛА
“СЕЧЕЊИ ИШТВАН”

24000 Суботица, Карађорђев пут 94
тел. 024/525-799

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности, професор српског језика и књижевности са општом лингвистиком, професор српске књижевности и језика, професор
српске књижевности и језика са општом књижевношћу,
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским
језицима, дипломирани филолог српске књижевности са
јужнословенским књижевностима, професор, односно
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност, професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски
језик, професор српскохрватског језика и опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са јужнословенским
језицима, професор српскохрватског језика са источним и
западним словенским језицима, професор српскохрватског
језика и југословенске књижевности за наставу у школама
у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађарском,
односно русинском или румунском језику, професор, односно дипломирани филолог за југословенску и општу књижевност, професор југословенске књижевности са страним
језиком, дипломирани филолог за књижевност и српски
језик, дипломирани филолог за српски језик и књижевност,
професор српског језика и књижевности у одељењима за
националне мањине, професор српског језика и српске
књижевности, дипломирани компаратиста, мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност,
Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска
књижевност и језик са компаратистиком), мастер професор
језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и
компаративна књижевност, Компаративна књижевност са
теоријом књижевности), професор српскохрватског језика
и књижевности, мастер филолог из области филолошких
наука, професор југословенске књижевности и српског
језика, мастер професор предметне наставе (претходно
завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

Наставник мађарског језика

за рад у одељењима у којима се настава
изводи на мађарском наставном језику,
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета, са 72,22%
радног времена
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за
мађарски језик и књижевност, мастер филолог (студијски
програм или главни предмет/профил мађарски језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм
или главни предмет/профил мађарски језик).

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: професор разредне наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије са претходно завршеном
педагошком академијом или учитељском школом, професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу,
мастер учитељ, дипломирани учитељ-мастер, професор
разредне наставе и ликовне културе за основну школу.
ОСТАЛО: 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. 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 висо- кошколској 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 међународ-ним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискрими- наторно понашање, уверење о држављанству Републике Србије 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: 24000 Суботица, Карађорђев пут 94, са назнаком
„За конкурс”. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.

ШАБАЦ
ПУ “СЛАВА КОВИЋ”

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

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које
испуњава следеће услове: има одговарајуће образовање
прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл гласник РС” бр 88/17, 27/18),
за васпитача или стручног сарадника и најмање осам година рада у предшколској установи на пословима васпитања
и образовања након стеченог одговарајућег образовања,
односно лице које је стекло одговарајуће 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 групу предмета, (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидиспиплинарне, трансцис-
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Наука и образовање
цилинарне 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 1 подтачка (2) овог члана мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Директор може да буде и лице које испуњава услове
прописане чланом 140 став 3, Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл гласник РС” бр. 88/17, 27/18),
за васпитача и најмање десет година рада у предшколској
установи на пословима васпитања и образовања након
стеченог одговарајућег образовања, односно лице које је
стекло одговарајуће високо образовање: 1. на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишим образовањем; има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство Републике
Србије; зна српски језик и језик на којем остварује васпитно-образовни рад; има положен испит за лиценцу; има
најмање осам, односно десет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, сходно члану 140 став 1, 2 и 3 и члану 122 став 3 и 4 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл гласник РС” бр 88/17, 27/18); има положен
испит за директора; има доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: биографију са кратким прегледом кретања у служби и прегледом
програма рада установе, доказ да поседује одговарајуће
образовање (оригинал или оверену фотокопију дипломе),
доказ о положеном испиту за лиценцу (оригинал или оверену фотокопију), доказ о знању српског језика (достављају
само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли
на српском језику, у том случају кандидат доставља писани
доказ да је положио српски језик по програму високошколске установе - оригинал или оверену фотокопију), потврду о радном стажу - најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања, сходно члану 140 став 1 и 2 и
најмање 10 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, сходно члану 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр 88/17,
27/18) (оригинал), доказ да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(уверење/потврда из МУП-а, не старије од шест месеци,
оригинал или оверена фотокопија), доказ да против кандидата није подигнута оптужница за кривична дела из члана
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања - потврда/уверење из надлежног суда (оригинал или оверену фотокопију - не старије од шест месеци),
доказ да је држављанин Републике Србије (оригинал или
оверену фотокопију - не старије од шест месеци), извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију - не старије од шест месеци), доказ да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима доставља кандидат пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама (оригинал или оверена фотокопија), доказ о обуци и положеном испиту за директора
установе (оригинал или оверену фотокопију), пријава која
не садржи доказ о положеној обуци и испиту за директора неће се сматрати непотпуном, па ће изабрани кандидат
бити у обавези да положи испит за директора у законском
року, кандидат који је предходно обављао дужност директора предшколске установе дужан је да достави доказ о
резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Кандидат који се пријављује
на радно место директора попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља
установи. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о

Бесплатна публикација о запошљавању

кандидату (име, презиме, адреса пребивалишта, контакт
телефон). Пријава са потребном документацијом подноси
се у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за директора предшколске установе”. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана његовог објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.
Документација се може доставити лично или поштом на
горенаведену адресу. Предшколска установа нема обавезу
да пријављеном кандидату враћа документацију. Ближа
обавештења могу се добити у секретаријату предшколске
установе, на број телефона: 015/7786-881.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ У ШАПЦУ
15000 Шабац, Добропољска 5
тел. 015/342-172

Наставник у звању вишег предавача за
ужу област Физичка култура
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на студијама трећег степена (докторске академске студије) по
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; објављени радови у научној/стручној
области за коју се бира; способност за наставни рад у звању
наставника (педагошко искуство у високом образовању
или позитивна оцена јавног предавања за кандидате који
немају педагошког искуства); остали услови су утврђени
општим актима школе. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о радном месту на које кандидат конкурише и
податке о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта
односно боравишта, контакт телефон кандидата, адреса
електронске поште ако је кандидат поседује).
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографију - са
свим битним подацима: личним подацима, постигнутим
степенима образовања, подацима о образовном, научном,
истраживачком, односно уметничком раду; подацима о
ангажовања у развоју наставе и развоју других делатности
школе; податке о доприносу у настави (осим ако се први
пут бира у звање наставника), податке о доприносу стручној, академској и широј заједници, друге податке за које
кандидат сматра да су битни; податке о педагошком раду
кандидата (осим ако се први пут бира у звање наставника), податке о обезбеђивању научно-наставног подмлатка (осим ако се први пут бира у звање наставника); списак објављених научних и стручних, односно уметничких
радова (монографије, уџбеници, скрипте, збирке намењене студентима, као и широј стручној јавности), односно
податке о учешћу на изложбама и сл., припремљена и
написана по општим библиографским принципима; саме
радове, одговарајуће потврде у оригиналу или овереној
копији, као и друге доказе о испуњености услова за избор
у звање наставника утврђене конкурсом. Доказе: извод
из матичне књиге рођених, односно извод из књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак променио личне
податке), уверење о држављанству РС, у оригиналу или
овереној фотокопији; фотокопије диплома о завршеном
I, II или III степену високог образовања или VII/1, VII/2
или VIII ниво образовања, или решење о нострификацији
дипломе стечене у иностранству, све у овереној фотокопији (ако кандидату, до тренутка подношења пријаве није
издата диплома, подноси се уверење о завршетку студија
у овереној фотокопији, осим за нострификацију дипломе; о
изборима у наставно и научно звање, ако је кандидат био
биран у наставно и научно звање, у овереној фотокопији;
копије импресума, односно каталога са изложби о објављеним радовима; потврде, уверења уговори, решења и друге
исправе издате од научних, стручних и других надлежних
организација, организатора научних, стручних и уметничких скупова, организатора пројеката, научних, стручних и
уметничких часописа, високошколских установа за сваки
податак наведен у пријави који се односи на научноистраживачки, уметнички, стручни и професионални допринос;
допринос у настави; допринос стручној, академској и широј
заједници; докази о чланству у релевантним организацијама; доказ да кандидат није правноснажно осуђен за кривична из члана 72, став 4 Закона о високом образовању
- потврда МУП-а; друге доказе за које учесник конкурса
сматра да су битни. За комплетност документације коју
подноси на конкурс одговоран је учесник конкурса. За кандидате који се први пут бирају у звање наставника, а немају
педагошко искуство у раду са студентима, способност за
наставни рад оцењује се на основу квалитета посебног
јавног предавања (приступног) коме присуствују чланови
комисије за писање реферата (извештаја). Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Ана Пејић,
телефон 015/342-172. Пријаве на конкурс подносе се у року
од 15 дана од дана објављивања, на адресу: Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу, Добропољска
5. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
обзир и разматрати.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ШАБАЦ

15000 Шабац, Бањичких жртава 2
тел. 015/341-028, 341-031
e-mail: skolateh@ptt.rs

Директор

за мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат поседује одговарајуће
образовање за наставника средње стручне школе подручја
рада електротехника, машинство и обрада метала, грађевинарство и саобраћај, или за психолога и педагога, у складу
са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/2017),
што подразумева да кандидат буде лице које је стекло одговарајуће високо образовање: на студијама другога 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 и
да уз образовање наведено под овом тачком, то лице има и
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. Такође је потребно: да поседује
дозволу за рад, односно положен стручни испит за наставника или стручног сарадника; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик; да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; да има 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).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; кандидати
који су високо образовање стекли након 10. септембра 2005.
године подносе оверену фотокопију дипломе и основних и
мастер студија; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту или испита за лиценцу; потврду да кандидат има најмање осам година радног искуства на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања; лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима, не
старије од шест месеци у односу на дан истека конкурса оригинал; уверење о држављанству оригинал или оверена фотокопија; преглед кретања у служби са биографским
подацима; оквирни план рада за време мандата; доказ о
резултатима стручно педагошког надзора школе у оцени
спољашњег вредновања за кандидате који су претходно обављали дужност директора; доказ о неосуђиваности
и непостојању дискриминаторног понашања - не старији
од шест месеци; доказ да се против њега не води кривични поступак - не старији од шест месеци; извод из матичне
књиге рођених или венчаних (не старије од 6 месеци). Рок за
достављање пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве достављати на адресу: Техничка
школа Шабац, 15000 Шабац, Бањичких жртава 2, са назнаком „Конкурс за избор директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Информације можете
добити на телефоне: 015/341-031 и 015/347-291. Лице задужено за контакт: Добрила Љубисављевић.

ПУ „СУНЦОКРЕТИ”
15225 Владимирци, Светог Саве 74
тел. 015/513-286

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да
је стекао одговарајуће високо образовање: на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
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Наука и образовање
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, 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. Изузетно, 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
вишем образовању - дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање десет година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања, 2. да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело
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, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. да зна језик на коме се остварује
васпитно-образовни рад. Докази о испуњености услова из
тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ
из тачке 2 приликом закључења уговора о раду. Директор
се бира на период од четири године.

ни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику). Кандидати попуњавају формулар за пријаву на конкурс на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС
и одштампани пријавни формулар заједно са потребним
документима достављају школи. Кандидати уз пријавни
формулар прилажу: оверен препис дипломе о завршеном
одговарајућем високом обарзовању; уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); уверење
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наведена у условима за пријем у радни однос.
Доказ о психичкој, физичкој и здраственој способности за
рад са децом и ученицима (оригинал лекарско уверење,
не старије од 6 месеци) подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Кандидати 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 Национална служба за запошљавање. Сви наведени документи достављају се у оригиналу или овереној фотокопији. Пријаве са доказима о
испуњености услова достављају се лично или на горенаведену адресу.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс за избор директора, заједно
са потребном документацијом, достављају се на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора”. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: преглед кретања у
служби са биографским подацима; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оверен препис/фотокопију документа о положеном стручном испиту;
уверење о држављанству; уверење из надлежне службе
МУП-а да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела наведена у условима за избор директора,
уверење основног суда да против кандидата није покренут
кривични поступак, доказ о знању српског језика (осим код
кандидата који су образовање стекли на српском језику);
потврду о радном стажу на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (оригинал), доказ о резултатима стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати
који су претходно обављали дужност директора установе),
програм рада за време трајања мандата, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе,
уколико га кандидат поседује, извештај просветног саветника као доказ о резултату стручно-педагошком надзору у
раду кандидата (уколико нема, кандидат доставља краћу
изјаву на околност разлога недостављања извештаја),
доказе о својим стручним и организационим способностима. Ближе информације о конкурсу могу се добити у установи и путем телефона: 015/513-286.

на период од 4 године

УЖИЦЕ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952

Оглас објављен 12.09.2018. године у публикацији
„Послови“ поништава се у целости.

ВАЉЕВО
ОШ „МИЛОВАН ГЛИШИЋ“
14000 Ваљево, Др Питовића 6
тел. 014/221-310

Наставник математике

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге
детета
УСЛОВИ: За пријем у радни однос могу конкурисати кандидати који испуњавају услове прописане чланом 139 и 140
Закона, да поседују: одговарајуће високо образовање; да
имају психичку, физичку и здраствену способност за рад
са децом и ученицима, да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена чланом 139 став 1
тачка 3) Закона; да имају држављанство Републике Србије;
знање српског језика на ком се остварује образовно-васпит-
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др МИША ПАНТИЋ”

14000 Ваљево, Карађорђева 118
тел. 014/221-265

о положеном испиту за директора установе (лиценца за
директора); извештај просветног саветника као доказ о
резултату стручно педагошког надзора у раду кандидата
(уколико нема, кандидат доставља краћу изјаву на околност разлога недостављања извештаја); свој Програм рада
за наредни мандатни период; друге прилоге којима кандидат доказује своје успехе у наставно-педагошком раду
и организационе и менаџерске способности; 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. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Комисија за избор директора извештај о спроведеном поступку доставља Школском
одбору у року од осам дана од дана завршетка поступка,
а Школски одбор сачињава образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и предлог за избор директора доставља министру у року од осам дана од дана
достављања извештаја Комисије. Министар у року од 30
дана од дана пријема наведене документације врши избор
директора и доноси решење о његовом именовању о чему
ће школа обавестити лица која су се пријавила на конкурс.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају непосредно секретаријату школе
или поштом на горенаведену адресу. Ближа обавештења
могу се добити у секретаријату школе, на телефон број:
014/221-265.

В РА Њ Е

Директор

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице
које: 1) је стекло одговарајуће високо образовање: А) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
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 Б) на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005.године; 2) испуњава услове
за наставника средње школе за предмете који се изучавају
у оквиру плана и програма гимназије, односно за педагога
и психолога школе; 3) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4) 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; 5) има држављанство Републике Србије;
6) има дозволу за рад - положен стручни испит или лиценцу за наставника, педагога или психолога; 7) има обуку и
положен испит за директора установе; 8) најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 9) зна
српски језик; 10) истиче се у наставно-педагошком раду,
поседује организационе и лидерске способности. Кандидат који нема положен испит за директора, дужан је да га
положи у року од две године од дана ступања на дужност.
Уз пријаву кандидат подноси: биографске податке са прегледом кретања у служби, доказ о радном стажу, односно
радном искуству у школи; оверену фотокопију дипломе о
завршеном одговарајућем високом образовању; уверење
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 за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту или
лиценцу за наставника, педагога или психолога (дозвола за рад); уверење о држављанству (не старије од шест
месеци); лекарско уверење (не старије од шест месеци) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; уколико кандидат није стекао средње,
више или високо образовање на српском језику у обавези
је да достави доказ да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе; доказ

СРЕДЊА ПОСЛОВНА ШКОЛА
„ТРАЈКОВИЋ“
17501 Врање, Филипа Филиповића 28

Професор српског језика и
књижевности

на одређено време до краја школске године,
са 5% норме

Дипломирани правник

на одређено време до краја школске године,
са 5% норме

Професор математике

на одређено време до краја школске године,
са 5% норме

Професор хемије

на одређено време до краја школске године,
са 5% норме

Професор економске групе предмета

на одређено време до краја школске године,
са 5% норме
3 извршиоца

Професор историје

на одређено време до краја школске године,
са 5% норме

Професор географије

на одређено време до краја школске године,
са 5% норме

Професор физичког васпитања

на одређено време до краја школске године,
са 5% норме
УСЛОВИ: У складу са чл. 139 Закона о основама система
образовања и васпитања. Посебни услови у складу са чл.
135 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017). Кандидати морају да
поседују и лиценцу у складу са чланом 147 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оверену фотокопију уверења о поседовању
лиценце, доказ о држављанству РС, извод из матичне књиге рођених. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима доставити на адресу школе.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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Наука и образовање

ВРШАЦ
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ВРШАЦ”
26302 Вршац, Архитекте Брашована 1
тел. 013/805-058

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” број 88/17), односно да
има: 1) одговарајуће високо образовање: стечено 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, са претходно
завршеним студијама 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, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе, 2) најмање
осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања,
3) 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) држављанство Републике
Србије; 6) знање српског језика на коме се и остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да
достави оригинале или фотокопије/преписе оверене од
стране јавног бележника, не старије од 6 месеци, документације којом доказује испуњеност услова. Обавезно
се доставља: диплома о стеченом образовању, лиценца
(дозвола) за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, дозвола за рад директора (ако кандидат не поднесе доказ о положеном испиту за директора пријава на
конкурс ће се сматрати потпуном, а кандидат изабран за
директора који нема положен испит за директора, дужан
је да га положи у року до две године од дана ступања на
дужност), потврда о радном искуству од најмање осам
година на пословима образовања и васпитања, лекарско уверење - доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима (може се
приложити лекарско уверење из персоналног досијеа, а
кандидат изабран за директора ће накнадно, пре закључења уговора, доставити ново лекарско уверење), уверење/доказ о знању српског језика, као и језика на коме
се у школи остварује образовно-васпитни рад (ако се
из дипломе о стеченом образовању може утврдити да
је образовање стечено на српском језику, не треба подносити посебан доказ о знању језика), уверење о неосуђиваности у смислу члана 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (кандидат је
дужан да достави: уверење МУП-а, уверење надлежног
суда опште надлежности и уверење надлежног привредног суда), уверење о држављанству Републике Србије,
штампани подаци/фотокопија личне карте (не треба
оверавати), доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника
доставља се ако га кандидат има), резултат стручно-педагошког надзора школе/установе и оцену спољашњег
вредновања (обавезно доставља кандидат који је претходно обављао дужност директора школе/установе),
биографија са кратким прегледом кретања у служби. Рок
за подношење пријава на конкурс је 15 дана, рачунајући
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаву
са доказима о испуњавању услова конкурса кандидати
достављају лично или путем поште на горенаведену
адресу, са назнаком „Конкурс за директора”. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Бесплатна публикација о запошљавању

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ МАЛЕТИЋ“

26346 Јасеново, Маршала Тита 1
тел. 013/855-109
e-mail: skolajas@donet.rs
Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 782783 од 20.06.2018. године поништава се у целости.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ
„МИХАИЛО ПАЛОВ“
26300 Вршац, Омладински трг 1
тел/факс: 013/832-517
e-mail: vsvassekretar@hemo.net

Предавач у ужој научно-стручној
области Педагошке науке за предмете:
1. Дидактичка средства у вртићу;
2. Педагошка документација; 3.
Предшколска дидактика; 4. Корективни
педагошки рад; 5. Игролике активности;
6. Припреме деце за полазак у школу
на одређено време 5 година
1 извршилац

шест месеци), извод из матичне књиге рођених, уверење/
сертификат о положеном нивоу обуке за педагошког асистента, доказ о знању ромског језика у складу са законом,
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања, уверење из полицијске станице да лице
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за 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 лице има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима доказује се
уверењем надлежног дома здравља - службе медицине
рада пре закључивања уговора о раду и доставља га изабрани кандидат. Предвиђена психолошка процена способности кандидата за рад са ученицима у складу са законом.
Документацију уз пријаву доставити у оригиналу или овереним копијама. Неблаговремене, неуредне и непотпуне
пријаве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом слати препоручено поштом на горенаведену адресу или предати лично у секретаријату школе,
са назнаком: „За конкурс/педагошки асистент - Конкурсној
комисији школе“, радним данима од 8 до 13 часова, телефон: 019/3400-517.

УСЛОВИ: у звање предавача бира се кандидат који има
стечен научни назив магистра наука, VII/2 степен стручне спреме, и који је основне и магистарске студије завршио на филозофском факултету, одсек педагогија, који
има објављене стручне радове из предмета за које се
бира у звање, способност за стручни и наставни рад и који
испуњава опште услове за звања и рад на високошколским
установама, а према одредбама чл. 62 став 4 и 5 Закона о
високом образовању („Сл. гласник” РС бр. 88/2017). Кандидати су обавезни да приложе следећу документацију: оригиналну или оверену диплому о завршеном школовању,
радну биографију са библиографијом, објављене радове и
фотокопију личне карте. Објављени радови се могу доставити у штампаној форми (као фотокопије) или електронској
форми (скенирани на диску или УСБ-у). Изабрани кандидат
ће након избора у звање приложити и лекарско уверење о
општој здравственој способности и судско уверење да се
против кандидата не води кривични поступак. Кандидати
који тражена документа већ имају у персоналним досијеима који се чувају код послодаваца иста ће бити призната.
Пријаве на конкурс, са потпуном документацијом, подносе
се директору Високе школе струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу, на горенаведену адресу. Рок
за подношење пријава је 8 дана по објављивању конкурса
у публикацији “Послови”.

ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

19000 Зајечар, Лењинова 1

Педагошки асистент

на одеђено време до краја школске
2018/2019. године
УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема, положен одговарајући ниво обуке, најмање уводна обука за педагошког
асистента прописана Правилником о програму обуке за
педагошког асистента („Сл. гласник РС” број 11/2010), да
испуњава услове из члана 139 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/2017,
27/2018 -др. закон), да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима, да је
држављанин Републике Србије, да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и
васпитања, да познаје српски језик и језик на коме се изводи образовно васпитни рад, и ромски језик - када се ради
са ученицима и породицама из ромске заједнице сходно
члану 141 став 8 и 9 Закона о основама система образовања и васпитања, када је то неопходно. У поступку избора
педагошког асистента прибавља се мишљење надлежног
органа јединице локалне самоуправе.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар скинут
са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз одштампан, попуњен и потписан
формулар који је обавезан доставља и своју пријаву по конкурсу - конкурсној комисији школе и то: диплома о завршеној средњој школи, уверење о држављанству (не старије од
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Наука и образовање

ЗРЕЊАНИН
ОШ „СТАНЧИЋ МИЛАН УЧА“

Зрењанин, Народне омладине 16

23271 Кумане, Трг ослобођења 4
тел. 023/786-310

Предшколско васпитање и образовање

Директор

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

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице:
1. које је стекло одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/2017), 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 или 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 односно:
које је стекло високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10.09.2005.
године; 2. које има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања и васпитања; 3. које поседује
дозволу за рад (лиценцу) за наставника, педагога или
психолога; 4. обуку и положен испит за директора установе (након доношења ближих услова за његово полагање од стране министра а у законском року); 5. које има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (које доказује лекарским уверењем,
а доставља се пре закључења уговора о раду); 6. има
држављанство Републике Србије (које доказује уверењем о држављанству не старијим од 6 месеци); 7. 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 (овај
доказ прибавља установа); 8. зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: диплому или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; лиценцу - уверење
односно оверену фотокопију истог о положеном испиту за
лиценцу за наставника или стручног сарадника, т.ј положен стручни испит; доказ - потврду (уверење) о радном
стажу на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности из казнене евиденције
МУП-а,уверење из суда опште надлежности да се против
кандидата не води кривични поступак, уверење о неосуђиваности привредног суда; доказ о савладаној обуци
и положеном испиту за директора установе - уколико га
поседује; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно обављали дужност директора); доказ
о знању језика на ком се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидат може поднети и биографију са кратким
прегледом кретања у служби и оквирни предлог програма рада за време мандата. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима
прибавља се - доставља пре закључења уговора о раду.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће
узимати у разматрање. Пријаве са назнаком „Конкурс за
директора“ слати на горенаведену адресу.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Дефектолог - васпитач

Основно образовање и васпитање

Дефектолог - наставник

у продуженом боравку у посебним условима,
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Дефектолог - наставник

са одељењским старешинством у
целодневној настави у посебним условима,
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
Средње образовање и васпитање

Дефектолог - наставник

корективни рад у посебним условима, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 50% радног
времена

Наставник практичне наставе у
посебним условима, подручје рада
Текстилство и кожарство

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

Наставник предметне наставе са
одељењским старешинством у посебним
условима, подручје рада Машинство и
обрада метала (на одређено време
ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана)
Основе машинства, 1 извршилац са 30%
радног времена
Материјали и обрада метала,
1 извршилац са 40% радног времена
Технологија рада, 1 извршилац са 20%
радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
прописаних чланом 24 став 1 Закона, о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС и 113/17), кандидат треба да испуњава и следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање; 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела 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
остварује образовно-васпитни рад.
За радно место дефектолог - васпитач у развојној
групи кандидат треба да има одговарајуће образовање
прописано чланом 39 став 1 тачка 6) Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“ бр.
18/2010 и 101/2017), односно за рад са децом са сметњама у развоју у развојној групи - одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер и специјалистичке академске студије)
и одговарајуће високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање четири године - дефектолог - васпитач, у складу са Законом.
За радна места: дефектолог - наставник у продуженом боравку у посебним условима, дефектолог наставник са одељењским старешинством у целодневној
настави у посебним условима и дефектолог - наставник
- корективни рад у посебним условима, кандидат треба
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да је стекао одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академ-

ске 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,
уз претходно завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године.
За радна места: наставник практичне наставе у
посебним условима, подручје рада текстилство и кожарство, и наставник предметне наставе са одељењским старешинством у посебним условима, подручје рада машинство
и обрада метала: основе машинства, материјали и обрада
метала и технологија рада, кандидат треба да испуњава
услове у погледу степена и врсте образовања који су прописани чланом 5 и 7 Правилника о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр.1/95, 24/04,
10/09, 2/12 и 11/16), односно да је:
За предмет Практична настава: дипломирани дефектолог; олигофренолог са савладаним програмом методике предмета у подручју рада текстилство и кожарство; дипломирани инжењер технологије текстила;
дипломирани инжењер технологије текстилне конфекције; инжењер технологије, смер производња обуће;
инжењер технологије, смер галантерија и конфекција;
инжењер технологије текстила; дипломирани инжењер
технологије, одсек текстилно инжењерство; дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство
или текстилни; дипломирани текстилни инжењер за
дизајн и пројектовање текстила и одеће; дипломирани
инжењер за текстилно инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно
инжењерство - текстилно - машинска струка, дипломирани инжењер текстилно - машинске струке; текстилни
инжењер за одевну технологију; инжењер технологије
за текстилну конфекцију; текстилни инжењер, смерови конфекцијски, конфекцијско-текстилни и конфекцијско-трикотажни; текстилни инжењер, моделар конструктор; инжењер технологије за производњу кожне
галантерије; инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна, смер производња обуће; инжењер за
индустрију обуће, одсек технолошки, смер обућарски;
инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, група
производња обуће; инжењер технологије, смер галантерија и конфекција; инжењер технологије за производњу
кожне галантерије и конфекције; инжењер технологије,
смер производња кожне галантерије; инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна, смер производња
кожне галантерије и конфекције; инжењер за индустрију
кожне галантерије; инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, група производња коже и крзна; инжењер
технологије за производњу кожне конфекције; лице са
стеченим средњим образовањем и положеним специјалистичким испитом за образовни профил у подручју
рада текстилство и кожарство. Наставници практичне
наставе, поред стручне спреме предвиђене у алинеји
2-26 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога.
За предмет Основе машинства: дипломирани инжењер
машинства; професор машинства. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у алинеји 1 и 2 морају поседовати
стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему
дипломираног дефектолога. дипломирани дефектолог за
методику наставе за предмете у подручју рада Машинство
и обрада метала.
За предмет Материјали и обрада метала: дипломирани инжењер технологије, група неорганско-технолошка;
дипломирани инжењер машинства; професор машинства;
дипломирани инжењер металургије. Наставници, поред
стручне спреме предвиђене у алинеји 1 до 4 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну
спрему дипломираног дефектолога, дипломирани дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада
Машинство и обрада метала.
За предмет Технологија рада: дипломирани инжењер
машинства; инжењер машинства; професор машинства
дипломирани дефектолог; дипломирани педагог општетехничког образовања. Наставници, поред стручне спреме
предвиђене у ал. 1 до 4 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног
дефектолога, дипломирани дефектолог за методику наставе
за предмете у подручју рада Машинство и обрада метала.
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Наука и образовање
ОСТАЛО: Документација која се доставља: 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 одштампани
пријавни формулар кандидат је дужан да достави следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе или уверења
о стеченом одговарајућем образовању, а за радно место
наставника практичне наставе: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању или
оверену фотокопију јавне исправе о стеченом средњем
образовању и положеном специјалистичком, односно мајсторском испиту за образовни профил: конфекцијски шивач
и петогодишњем радном искуству у струци стеченим после
специјалистичког, односно мајсторског испита. 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. Кандидати достављају и: оверену фотокопију уверења о поседовању стручне дефектолошке оспособљености или оверену фотокопију уверења
односно дипломе о поседовању стручне спреме дипломираног дефектолога - за радна места: наставник практичне
наставе у посебним условима, подручје рада Текстилство
и кожарство, и наставник предметне наставе са одељењским старешинством у посебним условима, подручје рада
Машинство и обрада метала: Основе машинства, Материјали и обрада метала и Технологија рада; оверену фотокопију уверења о неосуђиваности за кривична дела и да није
утврђено дискриминаторно понашање из члана 139 став
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања, а која су наведена у тексту конкурса, које издаје
Министарство унутрашњих послова, надлежна полицијска
управа; оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије; кандидат који одговарајуће образовање
није стекао на српском језику, доставља оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом средњем, вишем
или високом образовању на српском језику или оверену
фотокопију уверења односно потврде о положеном испиту
из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе; оверену фотокопију извода из матичне књиге
рођених. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Одштампани
пријавни формулар са документацијом траженом конкурсом, а којом се доказује испуњеност услова за пријем у радни однос за рад на оглашеним радним местима, кандидати
достављају на адресу: Основна и средња школа „9. мај“,
23000 Зрењанин, Народне омладине, са назнаком „За конкурс“, путем поште или лично, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе
за запошљавање „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве односно пријавни формулари неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН”

Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
Оглас објављен у публикацији „Послови“ (број 767)
од 07.03.2018. године, поништава се у целости.

ОШ “МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ”
Нови Бечеј

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, то јест високо образовање
стечено: 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- у ком случају је
неопходна завршеност студија првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да
има одговарајуће радно искуство од најмање 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 осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело или привредни преступ утврђен Законом;
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на
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коме се остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу
за рад, обуку и положен испит за директора; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.

полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје
високошколска установа или примања мита у обављању
послова на високошколској установи.

ОСТАЛО: Документа која се достављају: пријава на конкурс на пријавном формулару који се преузима са интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.doc; радна биографија (са
личним подацима, као и подацима о кретању у служби
или радном односу и предлог мера, организације и начина руковођења школом коју би спровео као директор);
фотокопија личне карте, односно биометријски очитане
личне карте; оверена фотокопија дипломе о стеченом
одговарајућем образовању; оверена фотокопија доказа о
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу;
потврда да има најмање осам година рада у установи образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са ученицима (лекарско уверење, не старије од
шест месеци); доказ да кандидат није осуђиван, у складу
са одредбом члана 139 став 1 тачка 3 Закона (уверење о
некажњавању из СУП-а, не старије од шест месеци); доказ
да се против кандидата не води истрага и да нису покренуте истражне радње код надлежног суда (уверење о
некажњавању из суда, не старије од шест месеци); доказ
да није осуђиван за привредни преступ у вршењу раније
дужности (уверење о некажњавању из Привредног суда,
не старије од шест месеци); уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (достављају кандидати који су променили презиме, односно име после издавања дипломе); доказ
о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на
том језику); доказ о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника); доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања (уколико се на конкурс пријави
лице лице које је претходно обављало дужност директора);
кандидат за директора, који је претходно обављао дужност
директора школе дужан је да достави резултате стучно
педагошког надзораустанове и оцену спољашњег вредновања. Диплома, односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику, на којем се остварује
образовно васпитни рад, уједно је и доказ да кандидат зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно васпитни рад, у супротном је потребно доставити оверену копију
доказа да зна српски језик (оверену фотокопију дипломе
о завршеној средњој школи на српском језику). Напомена:
документацију која се доставља уз пријаву кандидат доставља у четири примерка (два примерка чине оригинали
или фотокопија наведене документације коју је оверио
јавни бележник, а у два примерка достављају се обичне
фотокопије оверених примерака). Документа предата у
фотокопији морају бити прописно оверена, овера не сме
бити старија од 6 месеци. Рок за пријављивање кандидата
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Неблаговремене пријаве, пријаве без попуњеног пријавног формулара,пријаве без доказа о испуњавању
свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом у прилогу, неће се разматрати. Конкурсна документација се не враћа. Пријаве се достављају на адресу:
ОШ „Милоје Чиплић”, Нови Бечеј, Маршала Тита 6, са назнаком „Конкурс за директора”, или лично, радним даном од
08.00 до 12.00 часова. Ближа обавештења могу се добити у
секретаријату школе, на телефон број: 023/771-109.

Физичко васпитање са методиком
наставе физичког васпитања
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука у научној области, а остали услови за избор наставника универзитета и факултета предвиђени су одредбама Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018) и општим актима Универзитета у Новом Саду и
Учитељског факултета на мађарском наставном језику у
Суботици. У звање наставника може бити изабрано лице
које није правоснажном пресудом осуђено за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова на високошколској установи.

Информатика и информатичке
технологије у образовању

за рад на мађарском наставном језику, са
10% радног времена, на одређено време 5
година.
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука у научној области а остали услови за избор наставника универзитета и факултета предвиђени су одредбама Закона о
високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018) и општим актима Универзитета у Новом Саду и
Учитељског факултета на мађарском наставном језику у
Суботици. У звање наставника може бити изабрано лице
које није правоснажном пресудом осуђено за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова на високошколској установи.
ОСТАЛО: биографија са освртом на стручни рад, дипломе
о одговарајућој стручној спреми - оригинали или оверене
копије, извод из матичне књиге рођених - оригинал или
оверена копија, уверење о држављанству - оригинал или
оверена копија, списак научних радова, радови, лекарско
уверење, уверење о неосуђиваности, подносе се на горенаведену адресу у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се
неће узимати у обзир.

СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ НА
МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ
ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Штросмајерова 11

Расписује конкурс за заснивање радног
односа и стицање звања наставника на
академским студијама у звању доцента
Универзитета за ужу научну област:

Педагогија

за рад на мађарском наставном језику, на
одређено време 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме доктор наука у научној
области, а остали услови за избор наставника универзитета
и факултета предвиђени су одредбама Закона о високом
образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018)
и општим актима Универзитета у Новом Саду и Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици.
У звање наставника може бити изабрано лице које није
правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против

Посао се не чека, посао се тражи
26.09.2018. | Број 796 |

55

Највећа понуда слободних
послова на једном месту
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Незапосленост у Срему за 6 година пала са 31.190 на 18.738

ФИЛИЈАЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА У ЦЕНТРУ ПОЗИТИВНИХ ТРЕНДОВА
Локалне самоуправе су препознале проблем незапослености као један од приоритета и редовно
сваке године издвајају део средстава из својих буџета како би заједно са Националном службом
реализовале програме у складу са локалним акционим плановима запошљавања

Ф

илијала Сремска Митровица Националне службе за запошљавање
последњих година бележи константан пад броја незапослених на својој
евиденцији, а како је све већи број запослених на територији Срема, тако је и све веће
интересовање послодаваца да при одабиру
радника за своје фирме користе услуге НСЗ.
Бесплатне услуге посредовања у запошљавању и професионалне селекције кандидата допринеле су да велики број новоотворених компанија успостави одличну сарадњу са
Филијалом Сремска Митровица НСЗ и њеним
испоставама. Предуслов за такав однос првенствено се огледа у доласку неколико великих
компанија у Срем, које су омогућиле да све већи
број незапослених људи лакше и чешће конкурише за посао, а напослетку и да се запосли.
Према речима Маријане Грабић, директорке митровачке филијале НСЗ, данас се на
евиденцији налази 16.265 незапослених Сремаца, који су у овој години, до краја августа,
имали могућност да конкуришу на готово
3.000 понуђених радних места.
- У 2012. години је преко НСЗ било понуђено 2.135 слободних радних места, а незапослених на нашој евиденцији је било 31.190,
што значи да је те године на свако радно место конкурисало 15 незапослених кандидата.
Најнеповољнији однос између броја незапослених и броја слободних радних места био
је у 2013. години, када је тек свако 20 лице
имало прилику да се запосли, док се до 2017.
године ситуација потпуно променила, тако
да је на свака 4 незапослена лица било понуђено по 1 слободно радно место - објашњава Грабићева.
Она је навела да се кретање запошљавања и незапослености на тржишту рада у

Срему последњих година одвијало тако што
је у 2014. години било регистровано 29.338
незапослених, 1.980 понуда за посао, а укупно 45.540 радника запослених у предузећима
и установама. У 2015. је било 28.675 незапослених, 2.858 понуђених радних места и укупно 48.531 запослени. У 2016. је регистровано
22.066 незапослених, 4.270 понуда за посао
и 57.059 запослених, док је у прошлој години
статистика забележила укупно 18.738 незапослених, 4.357 слободних радних места и
64.523 Сремца запослена у предузећима и
установама.
- Протеклих година локалне самоуправе
су дале велики допринос процесу запошљавања у Срему, а нарочито у стварању повољног пословног амбијента. У 2017. години на
територији Срема је било евидентирано уку-

пно 83.069 радно ангажованих лица, што у
предузећима и установама, што регистрованих пољопривредних произвођача и готово
15.000 предузетника. Због ефикасне општинске администрације, комунално уређених
индустријских зона, повољног геостратешког
положаја округа, добре инфраструктуре и
политичке стабилности, локалне самоуправе
су омогућиле да велики број страних инвеститора започне са обављањем својих делатности на територији Срема, запосли велики
број грађана и кроз раст просечне месечне
зараде унапреди квалитет живота у овом
делу Војводине и Србије - појашњава директорка филијале НСЗ у Сремској Митровици.
По њеним речима, једна од најбитнијих
карактеристика тржишта рада у Срему јесте велики број неквалификованих лица. Локалне самоуправе су препознале проблем
незапослености као један од приоритета и,
како каже Грабићева, редовно сваке године
издвајају део средстава из својих буџета како
би заједно са Националном службом реализовале програме у складу са претходно дефинисаним локалним акционим плановима
запошљавања.
Својим радом Национална служба за запошљавање је стекла велико поверење партнера у процесу запошљавања, како сремских
локалних самоуправа и других социјалних институција, тако и самих привредника, односно послодаваца. У току 2018. године сремска
филијала НСЗ је организовала три сајма запошљавања, на којима је учествовало 78 компанија и предузећа, а како директорка Грабић
најављује, у наредном периоду нас очекују још
бољи резултати у сарадњи са привредом.
Приредио: Немања Новаковић

Додељени уговори о самозапошљавању у Краљеву

ФИНАНСИЈСКА И СТРУЧНА ПОДРШКА
У свечаној сали Градске управе Краљево додељени су уговори корисницима
субвенције за самозапошљавање, коју је ове године добило 125 незапослених, уз финансијску подршку Пројекта „ЕУ подршка Националној служби за запошљавање“,
Националне службе за запошљавање и Града Краљева.
На територији града Краљева током ове године 125 лица покренуло је сопствени посао. Њима су свечано уручени уговори о додели субвенције за самозапошљавање. Овај програм финансиран је са 3,9 милиона динара Пројекта ИПА 2013, НСЗ
је учествовала са 18,5 милиона динара, док је 3,6 милиона опредељено из градског
буџета, како би се подржала одлука незапослених да се опробају у свету предузетништва. Представници релевантних институција позвали су почетнике у предузетништву на сарадњу али и понудили сваку врсту помоћи и коришћење различитих
програма. Свечаности доделе уговора су присуствовали представници Регионалне
привредне коморе Краљево, Удружења пословних жена Краљева, Савета за родну
равноправност града Краљева и Регионалне развојне агенције Рашког и Моравичког округа.
Посебно треба истаћи податак да је ове године међу корисницима субвенције
60 одсто жена. Сви корисници су задовољни финансијском подршком, али и стручном подршком тима НСЗ Филијале Краљево. Истичу да им је веома значајно што
знају да помоћ и подршку НСЗ могу потражити у било ком моменту свог пословања.
Град Краљево и НСЗ Филијала Краљево наставиће добру сарадњу у циљу повећања броја запослених у овом делу Србије.
Тања Павловић
Бесплатна публикација о запошљавању
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САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА
Јагодина и Бачка Топола - 28. септембра

Сајам запошљавања у Јагодини, у организацији Филијале Јагодина НСЗ, одржаће се 28. септембра 2018. године, од 11.00
до 13.00 часова, у Културном центру, Кнегиње Милице 25.
На сајму учествује 25 послодаваца, који су истакли потребе за ангажовањем преко 150 радника, првенствено у области саобраћаја,
производње намештаја, прехрамбене и текстилне индустрије, трговине, угоститељства и осигурања. Највеће интересовање послодаваца
је за пријем комерцијалистa, возача, бравара, ауто-механичара, ауто-електричара, шивача, месара, продавaца и конобара, грађевинских
и помоћних радника.
Послодавци ће бити у могућности да на сајму искажу своје кадровске потребе и једноставно и брзо дођу до радника. На располагању
им је бесплатна професионална селекција приликом избора кандидата и могућност коришћења финансијских олакшица при запошљавању.
***
Сајам запошљавања у Бачкој Тополи, у организацији Испоставе Бачка Топола суботичке филијале НСЗ, одржаће се 28.
септембра, од 9.30 до 15.30 часова, у Великој хали ЈП „Тржница“, Карађорђева улица бб.
Сајам је замишљен као спој привреде, образовања и запошљавања, па ће учесници бити и средње школе из Бачке Тополе и послодаваци
који ће на манифестацији презентовати делатности и послове којима се баве (мала предузећа и предузетници, стари занати и слично). Циљ
овог сајма је да се на један нов начин повежу послодавци, незапослени и ученици средњих школа, као будући радници и предузетници.
Послодавци ће понудити преко 500 слободних радних места, највише у области машинства и обраде метала, а траже се и радници
у производњи пластике, месари, трговци, агенти осигурања, економисти,...
Своје образовне смерове представиће и три средње школе из Бачке Тополе: Пољопривредна школа „Бачка Топола“, Гимназија и
средња економска школа „Доситеј Обрадовић“ и Техничка школа „Јожеф Шинковић“.
Незапослена лица и тражиоци запослења моћи ће да конкуришу на већи број радних места у истом дану, као и да учествују у некој
од фаза процеса рада код послодаваца како би остварили бољи увид у захтеве конкретног радног места. Ученицима ће ова манифестација помоћи да се лакше одлуче којим послом желе да се баве у будућности.

Подршка породичним фирмама

СИГУРНО МЕСТО

К

Ако желите да стигнете брзо путујте сами, ако желите да стигнете
далеко путујте у друштву

омпаније у породичном власништву
су важан део економије, али им је неопходна подршка како би могле успешно да се трансформишу и напредују,
оцењено је на презентацији организације
Family Buisness Network - FBN. Том приликом потписан је Меморандум о подржавању
и промоцији породичног предузетништва у
Србији, који су потписали председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж и председник FBN Адриа регије и директор словеначке
технолошке фирме Атек Давор Јакулин.
FBN international је организација која
представља једну од највећих светских мрежа
породичних компанија. Као непрофитна мрежа постоји дуже од 30 година, окупља више
од 4.000 породичних компанија у 65 земаља.
Председник ПКС Марко Чадеж је рекао да
је поносан што је Београд домаћин првог скупа FBN Адриа и додао да је највећа препрека
развоју породичног предузетништва непостојање континуитета. „У региону се на сваке
две генерације дешавала нека врста преврата
који је поништавао сав напредак“, навео је он и
додао да је неопходно да се разговара о перспективама развоја породичних компанија.
По његовим речима, њихов значај произилази из чињенице да сачињавају 87 одсто
микро, малих и средњих предузећа у Србији
(која су основали досадашњи власници), а да
тек петина успева да пренесе бизнис на следећу генерацију.
„У Србији можете да нађете добру основу
за развој вашег породичног бизниса. Србија
има режим слободне трговине са државама
које имају 1,4 милијарде људи. Имате државу
која жели да вам да субвенције и десет година
ослобођења од корпоративног пореза ако желите да инвестирате. Поред тога ћете имати
партнере и озбиљне пословне људе који могу
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да буду ваше сидро“, казао је Чадеж. Он је
додао и да ПКС улаже велике напоре да омогући породичним фирмама које расту да успешно трансформишу свој начин управљања
и да Влада намерава да определи средства за
појединце који немају приходе или посао али
желе да покрену своју компанију. По његовим
речима, главни проблем пословању у региону
представља недовољно брза администрација
и државне границе које умногостручују дозволе неопходне за ефикасније пословање.
Генерални директор FBN international
Алексис ду Рој де Блики је казао да породичне компаније представљају две трећине свих
привредних субјеката, да запошљавају 60
одсто радне снаге и креирају 70 одсто БДП-а.
„Мото FBN-а је: Ако желите да стигнете
брзо путујте сами, ако желите да стигнете
далеко путујте у друштву. Желимо да направимо сигурно место на коме ће моћи да

се разговара о томе како породице међусобно
делују пословањем, како емоције и људски
односи утичу на посао и како се породичне
вредности могу употребити за другачији начин пословања“, рекао је Ду Рој де Блики и додао да је циљ да се предузетницима помогне
да уче једни од других.
„Желимо да промовишемо концепт породичног предузетништва као позитивне снаге. С обзиром да размишљамо из перспективе више генерација, можемо да дискутујемо
о томе како да изградимо просперитетнија
друштва“, закључио је Ду Рој де Блики.
На скупу је најављено да су следећи кораци
FBN-а изградња регионалне мреже и повезивање са инвеститорима - породичним компанијама које су те део мреже. FBN ће у наредној
години одржати пет скупова у региону, од којих
ће два бити са гостовањима предузетника - члаИзвор: Бета
нова глобалне мреже.
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Дан сопственог пословања

ПРОМОЦИЈА УСПЕШНОГ РАДА
Мала и средња предузећа су важан део економије сваке земље, а управо са циљем да подржи
предузетнички дух, компанија Metro Cash & Carry Србија и ове године позива сараднике да
промовишу свој рад и резултате и представе своје посебне понуде 9. октобра. У целом
свету се другог уторка у октобру обележава Дан сопственог пословања

П

одршка компаније „Метро“ је добар пример подстицаја предузетника, јер на
Дан сопственог пословања промовишу
њихов рад бесплатно и тако им помажу
да развију свој посао. Они их позивају да креирају своје посебне понуде које ће представити
свим својим корисницима. Колико је ова подршка значајна, говори податак да „Метро“ има
више од 21 милиона професионалних купаца на
глобалном нивоу, а компанија ради у 25 земаља
широм света.
Заинтересовани треба да креирају свој налог
на платформи www.dan-sopstvenog-poslovanja.rs и
да поставе своје специјалне понуде и тако придруже свој бизнис глобалној мрежи предузетника који
обележавају Дан сопственог пословања. Специјална понуда треба да буде интересантна и привлачна
клијентима, а сваки учесник може да креира и до
пет различитих понуда.
У ХУМАНИТАРНЕ СВРХЕ
Дан сопственог пословања посвећен је миMetro
Cash
&
Carry
Србија
покренуо је акцију рециклирања посуђа под слоганом „Сталионима предузетника широм света за које „Меро посуђе – нова шанса“, која траје до 30. новембра. Сви заинтересовани грађани могу
тро“ ради и непрестано настоји да буде поуздан
партнер у унапређењу њиховог пословања. У суда донесу старо метално посуђе у „Метро“ продајне објекте широм Србије и замене их
срет обележавању, компанија Metro Cash & Carry
за ваучере са попустом за куповину новог посуђа из програма Metro Professional или
Србија организовала је у својој радњи у Земуну
Metalac Professional.
посебан догађај, импресивни кулинарски подСав приход од продаје биће дониран у хуманитарне сврхе.
виг – израду 50 метара дугачког колача хиљаду
Акција има за циљ подизање свести о значају рециклаже као једном од кључних сегмелистова (Mille-feuille). То је најдужи такав колач
ната важним за одрживо пословање, али и бригу о окружењу.
икад направљен у Србији.
„Једна од главних мисија компаније је блиска сарадња са предузетницима, јер смо апсолутно свесни да је успех самосталног пословања и успех свих нас. Предузетнички дух представља кључни покретач развоја сваке привреде. Без
снажне подршке предузетницима не можемо имати ни напредак, ни иновације, па самим тим ни одрживост квалитета у било којој сфери
пословања“, рекао је Роберто Манкузо, генерални директор Metro Cash & Carry Србија.
Обележавање Дана сопственог пословања је догађај који је постао традиција сваког другог уторка у октобру, а са циљем да се број добрих
предузетничких прича додатно повећа.
Јелена Бајевић, извори: metro.rs i instore.rs

Нова фабрика у Зрењанину и посао за 300 радника

ДОБРО МЕСТО ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ
Италијанска ГЛМ група отворила је и званично своје производне погоне у Зрењанину. У овој фабрици
производиће се челични делови за ауспухе и катализаторе за ауто-индустрију
Италијанска компанија уселила се у некадашњу фабрику „Минел“ у Зрењанину и на око 5.000 квадрата прошле године започела производњу челичних делова за издувне системе за ауто-индустрију. Вредност инвестиције је пет милиона евра, а очекује се да у наредним годинама премаши десет милиона евра.
У производњи је тренутно запослено 70 радника, а план је да се у првој фази проширења производног капацитета број радника повећа на
150, а касније у другој фази и на 350 радника.
Градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић је истакао да је један од важнијих циљева његове администрације управо промоција града
Зрењанина као доброг места за инвестирање.
Према најави, Србија и Италија ће до краја године остварити спољнотрговинску размену у вредности од рекордних 4 милијарде евра, а
амбасадор Италије Карло Ло Кашо истиче задовољство што се италијански модел развија у Србији.
„Тај модел развијамо заједно са локалним становништвом, локалним менаџментом и са локалним радницима и тако заједно радимо на
изградњи одређеног модела“, рекао је он.
У Војводини тренутно послује 70 италијанских компанија које запошљавају око 11.000 радника.
Производи ове фабрике намењени су највећим делом извозу у Италију, Немачку и Чешку, а ГЛМ своје производе продаје Мерцедесу,
БМВ-у, Поршеу, Масератију, као и Ферарију и Аудију.
Из Зрењанина пут света ће ускоро кренути и емајлирана бакарна жица из погона и то за трансформаторе, електро-моторе и генераторе
из новоизграђене фабрике компаније Eshex Europe. У априлу наредне године Зрењанин очекује почетак изградње фабрике познатог кинеског
произвођача аутомобилских гума „Шандонг Линглонг“, а вредност инвестиције је 870,4 милиона евра.
http://www.rtv.rs
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Стандард ИСО 37001

РЕЦИ НЕ МИТУ И КОРУПЦИЈИ

Од свих предности које добија организација имплементацијом система борбе
против корупције, посебно је важна успостава механизма који, смањујући
појаву корупције и појачавајући контроле, помаже успостављању поверења и
боље радне атмосфере и доприноси лакшем постизању циљева организације
Корупција као један од основних елемената друштвеног неквалитета, од финансија па до свих облика живота и рада, једна је од
тема која се мора анализирати и открити, како би се свела на најмању могућу меру. Корупција као таква није појава модерног доба,
него постоји вековима и широко је распрострањена у свим порама
друштва и самим тим изазива озбиљне моралне, економске и политичке проблеме, подрива добру управу, омета развој и нарушава конкуренцију. Такође, повећава трошкове пословања, уводи неизвесност
у комерцијалне трансакције, повећава трошкове и смањује квалитет
робе и услуга. Све наведено уништава поверење у институције и
омета ефикасан рад на тржишту, урушава правосуђе, нарушава људска права и представља препреку за ослобађање од сиромаштва, те
може да доведе до губитка живота и имовине.
Корупција у свим државама, па и у Србији, води се као криминално дело. Дефиниција из Закона о Агенцији за борбу против корупције
у Србији каже да је корупција „однос који се заснива злоупотребом
службеног, односно друштвеног положаја и утицаја у јавном и у приватном сектору у циљу стицања личне користи или користи за другог“. Сама реч корупција потиче од латинске речи corruptus, што значи
поткупљен или подмићен. Постоји више начина поткупљивања, као
што су новчано, материјално, давање одређених предности, непотизам, протекционизам... Корупцијом се сматра и доношење оцена и
пресуда, затварање очију, давање поклона, примена силе и слично.
Не постоји подручје живота и рада људи у коме нема корупције.
Превентива против ових радњи, стања и дешавања је законска правна структура државе, па је из поменутих разлога развијен Стандард
ИСО 37001. Објављен је 2016. године и садржи све потребне услове
за успостављање, имплементацију, одржавање, контролу и побољшање система управљања против мита и корупције. Овај стандард
је намењен свим врстама организација и свим нивоима организације
из било ког сектора и за било коју врсту корупције са којом се могу
суочити. Такође, може се применити као самостални стадард или као
стандард који је интегрисан са другим системима управљања. Представља веома важну подршку деловању свих осталих ИСО система
(менаџмент квалитета, животне средине, управљање ризицима), али
је истовремено и важна претпоставка његовог рада. Од помоћи је организацијама да спрече, препознају и адекватно реагују на подмићивање и све врсте облика мита и корупције.
Дефиниција корупције према поменутом стандарду каже да је
то пружање, увећавање или примање и прихватање неприпадајуће
користи било које врсте. Може бити финансијска или нефинансијска,
директна или индиректна, независна од локације у кршењу важећих
законских прописа као награда за особу која делује или се суздржава
од деловања у односу на особине и дужности те особе.
Стандард је намењен свим организацијама без обзира на власништво (државне, приватне, мешовите), подручје (школство, здравство, судство, трговина, транспорт и индустрија), величине (мале,
средње, велике, конгломерати и корпорације). Првенствено је намењен руководству и сектору за compliance (усаглашеност или поштовање закона, прописа и правила понашања у организацијама) и
борбу против корупције, али је обавезан и за све чланове колектива.
Његово разумевање и примена је обавеза без обзира на радно место или функцију. Према конвенцији УН о борби против корупције,
позитивним законима свих земаља света и одлуком ИСО комитета,
овај стандард је општи и универзалан. Другим речима, стандард је
намењен и применљив у свим државама.
Као и у свим стандардима и овде је потребно испунити одређене
захтеве, од утврђивања антикорупционе политике, обавеза и дужности врховног руководства и успоставе compliance-а до имплементације система против корупције, формирања свих потребних начина
понашања и сталног побољшавања и школовања. Од свих предности
које добија организација имплементацијом система борбе против
корупције према захтевима стандарда ИСО 37001:2016, посебно
је важна успостава механизма који, смањујући појаву корупције и
појачавајући контроле, помаже успостављању поверења и боље рад-
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не атмосфере и доприноси лакшем постизању циљева организације,
стварању бољег имиџа код свих заинтересованих страна и остваривању погодности код добијања пројеката, бољој сарадњи са банкама и осталим финансијским институцијама, а све то доводи до боље
пословне, друштвене, социјалне и политичке климе, а самим тим и до
успешније међународне сарадње.
Последице корупције су увек тешке. Она је један од највећих и
најдеструктивнијих светских проблема и изазова и односи преко
хиљаду милијарди долара сваке године. Србија је донела Закон о
агенцији за борбу против корупције и промењена је стратегија борбе
против корупције, која је на снази 2018-2020.
Дошло је до битних измена и преговора са ЕУ (у Поглављу 23 се
налази део који се односи искључиво на корупцију). Због процеса преговарања наредне две године ће обележити експанзија поменутог стандарда у имплементацији и то посебно у јавним предузећима. У Србији
је највећи проблем мењање свести грађана. Према истраживању које је
вршено у јануару 2018. године у оквиру пројекта ЕУ, где је испред Србије
учествовало Министарство правде, на територији Републике Србије без
КИМ, по узорку од 1.000 грађана и упитнику од 112 питања, следи да је
сваки девети испитаник рекао да је корупција главни проблем у Србији.
Само 11 посто испитаника је рекло да никад није дало нешто што је
везано за мито. Следи закључак да је 89 посто испитаника свесно да су
учествовали у некој врсти мита и корупције. Према поменутом истраживању, 74 евра је била просечна вредност мита, што значи да је пала
вредност у односу на истраживања из претходних година. Србија улаже све напоре и покреће процедуре скидања са сиве листе међународне
групе за контролу и спречавање прања новца, корупције и финасирања
тероризма (ФАТФ) у наредној години.
Борба против мита и корупције је дакле борба за квалитет друштвене
заједнице било где, било када и на било којем нивоу.
Тамара Сарић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Бизнис са зеленом салатом идеалан за почетнике

ОД ЈЕСЕЊЕГ ЗАСАДА
ДУПЛО ВЕЋА ЗАРАДА

Ко жели да се упусти у повртарство за овај бизнис не мора да чека пролеће сад се и те како могу засадити, а убрзо и убирати, спанаћ, ротква, али и зелена
салата, која доноси дупло већи профит од уложеног

С

тручњаци сматрају да је најисплативије направити пластеник, јер је производња богатија, а улагање није велико за просечну породицу. Јесења производња у заштићеном простору
или пластенику траје од половине августа до половине септембра. Погодности јесење садње су вишеструке, а најважнији је економски ефекат који такав начин производње обезбеђује, јер поврће у
касну јесен или рано пролеће постиже велику тржишну цену. Најједноставнија за гајење и продају јесте зелена салата, која може увек да
се прода јер је тражена.

„Са око 1.000 евра можете отпочети цео посао, а салата која је посађена у септембру већ до половине октобра буде спремна за продају.
На површини од 20 ари буде око 35.000 садница. Ако рачунате да ћете
имати око 30.000 оних које ћете моћи да продате по цени од 15 динара за килограм, имаћете бруто 450.000 динара. Од тога чисто може да
вам остане половина, а то је дупло више од уложеног новца. Следеће
године ћете већ имати и знатно мање улагања“, каже дугогодишњи
повртар Владимир Баточанин из Почековине код Трстеника.
Пољопривредник Милован Лишанин, из Обрве код Краљева,
каже да је у последње време примећен повећан број малих повртара, односно оних који су у процесу транзиције остајали без посла и
онда се уз нека минимална улагања окренули повртарству, углавном
у пластеницима. Према његовим речима, то није посао који захтева
велико искуство. Данас је уз помоћ интернета могуће сазнати како се
саде салата, спанаћ или лук.
„За репроматеријал и нема неког посебног улагања. Пластеник је за
почетак могуће и импровизовати. Пластеник од 20 метара са најлоном и
луковима на којима ће стајати може се направити за око 40.000 динара.
Семена такође нису скупа, па ако те прве године буде зараде, онда би
могло да се уложи у веће и озбиљније пластенике“, саветује Лишанин.
Спанаћ тражи рад, али може да обезбеди добар профит уколико му временски услови буду одговарали. Неке рачунице показују
да, рецимо, на уложених 25 динара за килограм спанаћа може се
чисто зарадити 75 динара.
„Од сетве до сечења спанаћа пролази од 45 до 90 дана, у зависности од температура у пластенику. За разлику од салате, он се пробирно бере. Откидају се највећи листови, а најмлађи дозревају. Има
произвођача који пусте да спанаћ у потпуности израсте па га покосе.
Таква је углавном производња на отвореном пољу. Нажалост, спанаћ
има велики проблем са коровима, пошто се сеје, а не гаји се из расада“,
каже Драгољуб Милосављевић, пољопривредник из околине Чачка.
Извор: Блиц

Подршка пољопривредним произвођачима

ПОМОЋ ВОЈВОЂАНСКИМ ВИНАРИМА
У Сремским Карловцима, на Институту за виноградарство и воћарство, уручени су први
уговори за инвестиције у набавку опреме за производњу вина. Укупна вредност инвестиције је 60,6 милиона динара, од чега је Покрајинска влада обезбедила половину бесповратних
средстава како би произвођачи вина могли да модернизују своју производњу.
„Покрајински секретаријат за пољопривреду прошле године почео је са субвенционисањем нових засада у виноградарству, а ове године први пут субвенционише набавку опреме“, рекао је потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић и додао да је за виноградаре у Војводини веома значајна и набавка винског анализатора, који је Покрајинска влада
финансирала са 17 милиона динара.
Он је нагласио да Покрајинска влада жели да широким спектром мера подржи пољопривредне произвођаче, о чему говори и 8,3 милијарде динара које су ове године у покрајинском
буџету обезбеђене за пољопривреду.
Милићевић је најавио да ће се ући у ширу акцију брендирања производње вина и винских
регија у Војводини, посебно фрушкогорског виногорја, али и суботичке и вршачке регије и других. „На тај начин желимо да оснажимо произвођаче да дођу до брендова, који ће имати препознатљив квалитет и да кроз додатно брендирање и удруживање остваре боље цене својих
производа“, казао је Милићевић и додао да ће то допринети и богатијој туристичкој понуди.
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство Вук Радојевић нагласио је да је циљ усклађивање мере аграрне политике са потребама пољопривредних произвођача. Он је навео да су прошле године уложена значаја средства за набавку стубова за подизање
засада винове лозе, а ове године за набавку опреме. Вредност тих инвестиција је око милион
Извор: Б92.нет
евра, а потписана су 44 уговора.
Бесплатна публикација о запошљавању
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ИКТ конференција „Синергија“

НОВА ПЕРЦЕПЦИЈА

Један од највећих ИКТ догађаја у региону - „Синергија“, 18. пут ће
се одржати од 24. до 26. октобра у хотелу „Краун Плаза“ у Београду,
уз подршку „Мајкрософта“ и других компанија. Под слоганом „Дигитални пробој“ организатори догађаја позивају заинтересоване на
пут дигиталног пробоја и иновација, које мењају перцепцију света и
пословања.
У току три дана посетиоци ће се упознати са предностима које
доноси нова фаза дигиталног развоја, међу којима су технологије и
процеси који компанијама и поједицима у свету омогућавају да задатке извршавају брже, сигурније и ефикасније.
Синергија 18 доноси корисна предавања о потенцијалима ових
алата да повећају продуктивност у свим областима, на начин на који
многе индустрије већ функционишу.
Прва два дана биће посвећена занимљивим и актуелним темама,
као што су вештачка интелигенција, продуктивност и мобилност, безбедност, искуства корисника, а трећи конференцијски дан биће обележен предавањима и примерима из праксе о томе како технологија
мења бизнис.

ПОДСТИЦАЈИ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
Општина Владичин Хан за 2018. годину предвидела је 4 милиона
динара за подстицај пољопривредника у области сточарства, воћарства и пчеларства, а конкурс ће бити отворен до краја октобра.
Власници пољопривредних газдинстава могу да конкуришу за
подстицајна средства за куповину женске телади и јаради уматичених грла, набавку садница воћа, опреме за систем за наводњавање и
опреме за пчеларство. Локална самоуправа ће са 100% финансирати
сектор млекарства и са по 70% сектор воћарства као и пчеларства,
без ПДВ-а.
На основу тога, за набавку уматичених телади и јаради предвиђено је по 2 милиона динара а за остале секторе – набавку садница
воћа, опреме за наводњавање и пчеларство, по пола милиона динара.
Извор: Југмедиа

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА
Привредна комора Србије позива компаније да се укључе у дигиталну
трансформацију. Рок за пријаве 2. октобар 2018. године

Центар за дигиталну трансформацију (ЦДТ) Привредне коморе Србије, у сарадњи са Немачком организацијом
за међународну сарадњу - ГИЗ и Аустријском привредном комором - WKО, позвао је компаније да конкуришу за
подршку у дигиталној трансформацији пословања и унапреде своју конкурентност.
Компаније конкуришу за израду дигиталне мапе пута
и дигиталне стратегије које имају за циљ подизање нивоа
конкурентности кроз унапређење пословних процеса, понуде производа и услуга, комуникације са потенцијалним
и садашњим купцима, ефикасније планирање финансирања, подизање профитабилности и квалитетније маркетиншке активности - креирање модерних презентација и
промоције компаније.
Центар за дигиталну трансформацију ПКС обезбедиће
за привредна друштва, у оквиру пилот пројекта, бесплатну подршку прве генерације сертификованих дигиталних
консултаната. Све компаније које се пријаве до 2. октобра
квалификују се да буду међу првих 40 компанија са којима ће сертификовани дигитални консултанти израдити
дигиталну мапу пута.
Дигитална мапа пута је стратешки документ, заједнички направљен током радионице уз препоруке сертификованог дигиталног консултанта и дефинише кључне области за дигиталну трансформацију у конкретној компанији.
Од 40 изабраних компанија за израду дигиталне мапе пута, најмање 20 ће у даљим фазама пројекта имати могућност да добију дигиталну
стратегију – стратешки документ који разрађује једну од приоритетних области дефинисаних у дигиталној мапи пута.
Заинтересоване компаније могу да се пријаве на интернет страни Центра за дигиталну трансформацију.
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Беч

ПОМОЋ ЗА МАЛА
ПРЕДУЗЕЋА

Почиње експресно царињење пошиљака у Србији

Под мотом „Нови метро за Беч, брз новац за предузећа“, Град Беч,
Привредна комора Беча и Привредна агенција Беча уложиће скоро 3,8
милиона евра у до сада највећу тзв. „брзу“ помоћ током изградње метроа
у Бечу, саопштила је ПР служба Представништва Града Беча у Београду.
Како се наводи, због своје локације у приземним зонама, профитираће око 700 малих предузећа која ће бити погођена пројектом изградње нове и померања старе метро линије.
„Здрава основа високог животног квалитета почива на активним
малим предузећима, која би се због изградње метроа могла наћи
пред изазовима. Зато је за мене била важна ствар то што су Град Беч,
Привредна комора Беча и Привредна агенција Беча организовали до
сада највећу ‚брзу‘ помоћ, пружајући бечким малим предузећима помоћ једноставно, ефикасно и без бирократије“, изјавио је члан Градског већа за привреду Петер Ханке.
Мала предузећа која су чланови Привредне коморе Беча, имају
мање од педесет запослених и имају годишњи промет мањи од 10 милиона евра, могу се од 1. новембра 2018. године пријавити за „брзу“ помоћ. При томе предузеће мора бити угрожено због изградње метроа на
минимално два начина и у периоду од минимално пола године (нпр.
поглед на предузеће је угрожен кроз градилиште и возила за испоруку
не могу да му приђу због радова изградње). Посебно се истиче брза и
флексибилна помоћ у моменту када је неопходна, а не накнадно.
На тај начин решавају се два проблема: предузећима се индивидуално пружа финансијска подршка, као и ПР-подршка, тако што се
корисници информишу да су предузећа отворена упркос изградњи.
Овако велика сума новца од 3,8 милиона евра, која ће до 2021.
године бити издвојена у ову сврху, неопходна је, јер су изазови изградње метроа у густо изграђеним централним градским областима
много другачији него на ободима града, наводи се у информацији ПР
службе Представништва Града Беча у Београду.

ПРОВЕРА ГОТОВА
ЗА САТ ВРЕМЕНА
У Србији почиње да се примењује поједностављена и дигитализована процедура царињења експресних пошиљака, што ће допринети да већина експресних пошиљака буде обрађена у минималном
року - саопштено је на завршној радионици пројекта „Увођење поједностављеног поступка царињења експресних пошиљака“.
„Ускоро можете очекивати да ће се око 80% пошиљака пристиглих преко курирских оператора пуштати у слободан промет у року
од сат времена по приспећу, што је до сада било незамисливо”, најавио је на почетку скупа помоћник директора и координатор Управе
царина Веселин Милошевић.
Брзина добијања пошиљки од изузетног је значаја када су у питању
пошиљке попут компоненти за производњу, узорци, важни уговори
или документа за пословање. Нов, у потпуности електронски начин царињења, допринеће уштеди времена и трошкова за привредне субјекте и
грађане и подстаћи спољну трговину и директне инвестиције.
Министарство финансија Републике Србије дало је неопходну
подршку новој процедури и кроз Уредбу о изменама и допунама Уредбе
о царински дозвољеном поступању с робом, која је ступила на снагу у
августу ове године. Нова процедура у складу је са прописима Европске
уније и Светске трговинске организације и у потпуности је електронска.
У сарадњи са Управом царина, Министарством финансија и Министарством трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије и експресним операторима, пројекат „Увођење поједностављеног
поступка царињења експресних пошиљака“ реализовала је Немачка
организација за међународну сарадњу ГИЗ у оквиру Немачко-српске
развојне сарадње.
Извор: Е-капија

ШАНСА ЗА ПРИВРЕДНИКЕ

За мала и средња предузећа из Србије од 100.000 евра до пет милиона евра
Мала и средња предузећа из Србије из области чистих технологија и одрживе енергије имају могућност да до 4. октобра аплицирају за
новчана средства за своје пројекте и да за њихов развој добију од 100.000 евра до пет милиона евра.
Реч је о инвестиционој рунди компаније EIT InnoEnergy, европског покретача за одрживу енергију подржаног од стране Европског института за иновације и технологију. Ова компанија је прву инвестициону рунду одржала 2011. године и до данас инвестирала 190 милиона евра
у пројекте из осам различитих области широм Европе, што је донело око три милијарде евра од предвиђене продаје.
Средства су намењена малим и средњим компанијама са доказаним технолошким концептима који ће трансформисати будућност енергетике у Европи. Осим финансирања, EIT InnoEnergy нуди онима који аплицирају једну доказану, иновацијску платформу од поверења, као и приступ
енергетски иновативном еко-систему, који чини више од 385 индустријских партнера из широког спектра енергетски одрживих модела.
Пројекти финансирани од стране ове компаније захтевају да сви они који аплицирају до 4. октобра имају развијену технологију, односно
да поседују равијен прототип производа.
Многи успешни пројекти из целе Европе финансирани су на овај начин, на пример француски Hiphone је развио хидрогенски резервоар
високог притиска за аутомобилску индустрију, што ће убрзати долазак кола на хидрогенски погон на тржиште. Fresh-r је паметни систем
за контролу квалитета ваздуха у затвореним просторима, одржавајући висок квалитет и оптималну температуру без непотребног трошења
енергије.
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

