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ПОДРШКА ПОЛИТИЦИ ЗАПОШЉАВАЊА
У Београду је одржана Директорска и експертска конференција Центра
јавних служби за запошљавање земаља југоисточне Европе (CPESSEC) у организацији Националне службе за запошљавање, са циљем размене искустава и знања у области запошљавања.
Ове године тема конференције била је „Унапређење мера активне политике запошљавања – обуке и стручно оспособљавање и стручно усавршавање кроз различите образовне програме“, а учествовали су представници
из БиХ, Бугарске, Хрватске, Мађарске, Македоније, Црне Горе, Румуније,
Словеније, Турске и Србије. Током конференције одржано је неколико експертских панела на актуелне теме.
У Дому Народне скупштине одржана је конференција на којој је представљен пројекат „ЕУ подршка политици запошљавања“ и „ЕУ помоћ Националној служби за запошљавање“. Европска унија даће Србији 6,3 милиона
евра кроз та два пројекта конкретних реформи у циљу смањења незапослености, изјавили су министар за рад, запошљавање, борачака и социјална
питања Зоран Ђордјевић и шеф Делегације ЕУ у Србији Сем Фабрици.
На Врачару је одржан Сајам запошљавања за особе са инвалидитетом,
у организацији Филијале за град Београд Националне службе за запошљавање и Градске општине Врачар.
Понуду слободних послова представило је више од 20 компанија
којима је потребно око 200 радника различитих профила и степена квалификација, а највише су се тражили касири и продавци, магационери, административни радници, возачи, перачи судова, дипломирани и виши фармацеути, фармацеутски техничари, дипломирани економисти и економски
техничари, ИТ стручњаци…
У овом броју „Послова“ представљамо вам Филијалу Чачак Националне службе за запошљавање у којој се последње две године бележи константан пад броја незапослених, пре свега захваљујући програмима и мерама
које та филијала успешно спроводи. Како кажу, највеће запошљавање бележи се у областима трговине, угоститељства и туризма, економије, права и
делатностима личних услуга.
О сарадњи са локалном самоуправом у области запошљавања, подстицајима за младе и особе са инвалидитетом, инвестицијама и плановима у
Чачку читајте у овом броју.
Посетили смо седницу Савета за сарадњу науке и привреде у Привредној комори Србије, који ради на томе да наука има што већу примену у
привреди и индустрији, као и на промоцији иновација. Све је више компанија које схватају да не могу да задовоље своје потребе на тржишту рада
и размишљају како да унапреде своје пословање у будућности. Свесни су
тога да би употреба нових, иновативних идеја допринела развоју компаније
и због тога је њихова сарадња са науком важна. На трећој седници Савета
главне теме биле су: нова законска решења за оснивање Фонда за науку и
пројекат „Најбоља технолошка иновација“. Савет је покренуо иницијативу
за израду веб-сајта и платформе на којој ће наука и привреда моћи да размењују информације и директно контактирају.
У сваком броју трудимо се да вам представимо људе који инспиришу,
који су донели важне одлуке у свом животу како би се бавили оним што
воле. Дејан Убовић, оснивач је Културног центра „Град“, простора који већ
годинама представља стециште занимљивих уметничких и културних
пројеката.
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Филијала Чачак НСЗ

ЗАПОШЉАВАЊE У МОРАВИЧКОМ ОКРУГУ
Чачак је један од првих градова у земљи чија је локална самоуправа почела да
издваја средства за подстицање запошљавања својих суграђана. Први Локални
акциони план запошљавања реализовао је 2006. године, а за своје залагање у том
погледу је 2012. године добио награду НСЗ

Б

рој незапослених лица на подручју Моравичког округа, који
обухвата град Чачак и општине Ивањица, Лучани и Горњи Милановац, у последње две године константно се смањује. Томе
су значајно допринели програми и мере Националне службе
за запошљавање које Филијала Чачак успешно спроводи.
У августу 2018. године било је 14.812 незапослених, што је за
2.056 мање него у августу 2017. Са евиденције се током ове године
запослило 4.469 лица (2.467 жена), док се са евиденције у Чачку запослило 2.671 лице (1481 жена). Највеће запошљавање је забележено
у области трговине, угоститељства и туризма, економије, права и администрације, а потом у делатностима личних услуга.

Сарадња са послодавцима
„Трудимо се да што већи број послодаваца упознамо са услугама
које могу добити посредством НСЗ. Захваљујући томе већ смо реализовали предвиђени план субвенционисаног запошљавања за ову
годину и то запошљавањем 56 незапослених срдествима државе,
од тога 5 особа са инвалидитетом и имамо потребе за одобравањем
додатних средстава. Када је реч о осталим нашим програмима, 46
ОСИ ангажовано је ове године на јавним радовима уговором о привременим и повременим пословима. Примећено је и веће интересовање послодаваца за посредовање у запошљавању ОСИ, при чему се
неки одлучују и за коришћење субвенција за запошљавање на новоотвореним радним местима и субвенцију зарада за ОСИ без радног
искуства, а ту су и програми подршке прилагођавања радног места“,
каже Ана Дојчиловић, начелница Одељења за посредовање у запошљавању и планирање каријере Филијале Чачак.
Од почетка године је са евиденције запослено 220 особа са инвалидитетом.

Перспективе запошљавања младих
Према последњим подацима из Филијале Чачак, на подручју
Моравичког округа од 14.812 незапослених 18,7% чине млади до 30
година. Највећи број има средњу стручну спрему.
„Ове године је средствима државе 96 младих са евиденције Филијале Чачак укључено у програм стручног оспособљавања, док је уз
помоћ субвенције Града Чачка 35 младих искористило ову могућност“, истиче наша саговорница.
За младе је врло важан адекватан одабир занимања, па се већ
неколико година организује презентација универзитета, факултета,
академија и високих школа Србије у сарадњи са Туристичком организацијом Чачка и Министарством просвете. „Посетиоци имају могућност да сазнају која су дефицитарна занимања на подручју Моравичког округа, као и која су то занимања будућности“, објашњава Ана.

Сарадња са другим партнерима
на тржишту рада
Један од пројеката који је ове године реализован у Чачку је „Кока-кола подршка младима“. Као резултат учешћа Филијале Чачак у
овом пројекту организоване су радионице за 30 младих са циљем да
уоче своја знања, вештине и способности, повећају самопоуздање и
припреме се да се на најбољи начин представе послодавцима.
Још једна реализована активност је имплементација инструмента „Пасош компетенција“, у оквиру стратешког плана за увођење овог
инструмента у Србију, који представља инструмент за оснаживање
и повећање запошљивости, нарочито рањивих група становништва.
Они се мотивишу да преузму иницијативу и достигну циљеве који се
односе на рад на себи и самоосвешћивање сопствених потенцијала и
могућности.

Сарадња са локалним самоуправама
Чачак је један од првих градова у земљи чија је локална самоуправа почела да издваја средства за подстицање запошљавања
својих суграђана. Град је први Локални акциони план запошљавања
реализовао 2006. године, а за своје залагање у том погледу је 2012.
Бесплатна публикација о запошљавању

СТРАНИ ИНВЕСТИТОРИ
У индустријској зони у Чачку је крајем јула положен камен темељац за изградњу производног погона немачке компаније
„Vorwerk Autotec“, која је велики произвођач резервних делова за
ауто-индустрију. Компанија је изградила погон који ће у наредних
пет година запослити 1.000 радника. До краја ове године немачка
фирма „Wieland Electric GmbH“, лидер на тржишту уградних електричних инсталација за грађевинске објекте, почиње производњу у
Чачку запошљавањем око 60 радника.
„Досадашњи резултати носе и одређену дозу одговорности, која
подразумева очување и унапређење квалитета наших услуга и у
будућем периоду“, каже Ана Дојчиловић.

године добио награду НСЗ као локална самоуправа која је у тој години издвојила највећа средства из свог буџета за реализацију ЛАПЗ-а.
„Недавно је градоначелник Чачка уручио одлуке о додели субвенција за самозапошљавање незапосленима. Одлуке су донете као
резултат потписаног споразума између НСЗ, Филијале Чачак и локалне самоуправе града Чачка о суфинансирању програма за самозапошљавање у 2018. години, укупне вредности 16,4 милиона динара, од чега је издвојено 7,4 милиона динара од стране државе и 9
милиона динара из буџета Чачка. Град је издвојио и 31 милион динара за реализацију јавних радова, стручне праксе, програма обуке на
захтев послодавца и субвенција послодавцима за запошљавање на
новоотвореним радним местима“, објашњава Ана Дојчиловић.
Такође, ове године је Општина Горњи Милановац издвојила 15
милиона динара за финансирање јавних радова и субвенције за самозапошљавање. За исте ове две мере Општина Ивањица је определила
за ову годину 8 милиона динара.
„Уз помоћ ових новчаних средстава, а реч је о 63 милиона динара
из буџета локалних самоуправа и 15 милиона динара из буџета државе, око 420 незапослених лица из Чачка, Ивањице и Горњег Милановца запослено је или укључено у неку од наведених мера“, истиче
наша саговорница.
А.Д., Ј.Б.
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ТЕМА БРОЈА Директорска и експертска конференција Центра јавних служби за
запошљавање земаља југоисточне Европе (CPESSEC)

ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОБЛЕМИ И РЕШЕЊА

Н

ационална служба за запошљавање
Републике Србије (НСЗ) организовала је Директорску и експертску конференцију Центра јавних служби за
запошљавање земаља југоисточне Европе
(CPESSEC), којим председава у току 2018. године, 24. и 25. септембра у Скупштини града
Београда. Конференцију је отворио директор
НСЗ Зоран Мартиновић, а учесницима и гостима обратили су се градоначелник Београда Зоран Радојичић, амбасадор Републике
Аустрије у Србији Николаус Лутероти и министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић.
Мартиновић је подсетио на историјат
развоја CPESSEC-а, који је формиран 2007.
године, а чини га 10 земаља: Румунија,
Мађарска, Бугарска, Босна и Херцеговина,
Црна Гора, Македонија, Хрватска, Словенија,
Турска и Србија. Замишљен је као нови облик регионалне сарадње базиран на Букурештанском процесу, са циљем унапређења
тржишта рада, размене статистичких података између земаља чланица, размене добре
и лоше праксе, повећања мобилности радне
снаге и запослености у региону, олакшања
миграционих токова, итд.
„Чланице Центра су суочене са истим
проблемима на својим тржиштима рада,
на које утичу слични географски, културни,
економски и политички фактори, па се управо кроз чвршћу сарадњу и преношењем
стечених знања ти проблеми могу успешно
превазићи. Такође, разменом информација
и искустава допринеће се унапређењу капацитета наших служби за запошљавање и
квалитетнијем пружању услуга тражиоцима
запослења и послодавцима“, истакао је директор НСЗ. Учесници конференције били су
представници служби за запошљавање свих
10 земаља чланица, представници државних
органа и институција, послодаваца и синдиката, међународних и невладиних организација, представници медија и други гости.
Главна тема овогодишње конференције
CPESSEC-а односила се на појам и модалите-
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те обука за стручно оспособљавање и усавршавање и програме за њихову реализацију.
Другог дана конференције на експертском
састанку разматрано је како повећати квалитет пружања услуге посредовања у запошљавању, унапредити комуникацију са
послодавцима и проверити колико су задовољни пруженим услугама.
„У разговору са колегама из других земаља дошли смо до сазнања да је актуелни
проблем што незапослена лица углавном
немају адекватне квалификације, вештине и
способности које послодавци траже. Акценат
ће се зато ставити на унапређивање обука и
програма образовања и стручног усавршавања. Трећина незапослених на евиденцији
НСЗ има ниже образовање и ниске квалификације, а годинама имамо исту слику потражње на тржишту рада, углавном за високообразованим кадром – траже се инжењери
информационих технологија, електронике,
електротехнике, професори математике, немачког, енглеског језика, фармацеути“, истакао је Мартиновић.
Градоначелник Београда Зоран Радојичић је нагласио да је смањење незапослености једна од најзначајнијих тема за напредак Србије и Београда. „Иако најмања у
последње две и по деценије, бројка од 80.000
незапослених је и даље висока и захтева од
нас додатно ангажовање у овој области. У
времену у коме је конкуренција све јача, а
послодавци захтевају савремена знања и
вештине, теже запошљивим категоријама су
помоћ и подстицај потребни више него икада пре. Посебан приоритет за укључивање у
мере активне политике запошљавања града Београда имају најрањивије категорије
суграђана, а то су млади без родитељског
старања, жртве породичног насиља и трговине људима, самохрани родитељи, Роми,
родитељи деце са сметњама у развоју и избеглице. Дужни смо да овим категоријама
становништва понудимо додатну помоћ како
би стекли вештине и постали конкурентни на
тржишту“, рекао је Радојичић.

Град Београд је у јулу ове године, четврти пут заредом, потписао са НСЗ Споразум
о реализацији програма и мера активне политике запошљавања, за које је издвојено 15
милиона динара, захваљујући којима ће се
запослити 170 Београђана, што је за 3 милиона и отприлике 30 грађана више у односу на
претходну годину.
„Живимо у време нове технолошке и индустријске револуције, као и глобалне економије. Повећање сарадње међу државама и
институцијама које се баве овом проблематиком сада је потребније него икада. Влада
Аустрије је дефинисала циљеве који се превасходно односе на оспособљавање радне
снаге за дигитално доба, али и на интензивирање сарадње са земљама југоисточне Европе“, рекао је амбасадор Аустрије у Србији
Николаус Лутероти.
Министар за рад Зоран Ђорђевић је нагласио да је смањење незапослености један
од приоритета рада Владе Србије, још од
2014. године, када су започете реформе како
би се свим грађанима пружила иста права на
тржишту рада.
„Министарство пружа једнаке прилике
за запошљавање и стручно оспособљавање,
како запосленима, тако и незапосленима.
Желимо да спречимо да млади одлазе из
своје земље, пружајући им све потребне
услове за сигурнију будућност. Преквалификацијом ћемо обезбедити грађанима да
унапреде своје вештине и баве се оним занимањима која су потребна на тржишту
рада, која ће им донети бољу зараду”, рекао
је Ђорђевић и додао да је веома битно свима
пружити прилику да раде оно што воле, јер
једино тако ће у свом послу бити најбољи, а
пре свега и задовољни у својој земљи.
На панел дискусији „Унапређење мера
активне политике запошљавања“ учесници
су детаљно представили обуке и стручно оспособљавање и усавршавање кроз различите
образовне програме и указали на проблеме
у запошљавању и образовању, као и одлив
мозгова и стручног кадра у иностранство.
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Долази се до закључка да је у свим земљама
један од главних проблема дефицит одређених кадрова и гашење одређених занимања
са једне стране, а са друге стране експанзија
у потражњи неких других занимања. Од изузетне је важности да се успоставе прави механизми у сарадњи са одређеним привредним и образовним институцијама, како би се
ови проблеми на време препознали и како би
се незапосленима, а и неким групама запослених, правовремено понудиле адекватне
могућности преквалификације, доквалификације, додатне обуке и усавршавања.
Међу панелистима био је представник
Кабинета председнице Владе Републике Србије Стефан Баџа, Међународне организације рада Јован Протић, представница Уније
послодаваца Србије Љиљана Павловић и Михаил Арандаренко са Економског факултета
у Београду.Све земље чланице CPESSEC-а су
у оквиру кратких презентација представиле главне проблеме са којима се суочавају
у оквиру политике запошљавања, уже мере
активне политике запошљавања, образовне
процесе, као и изазове са којима се динамично тржиште рада сусреће, те предлоге за решење истих. Општи закључак је да ниједан
програм или образовни програм није сам
по себи довољан ако му не претходи једна
свеобухватна активност која је производ сарадње службе за запошљавање и незапослених. Такође, сваки програм треба да буде
резултат ослушкивања тржишта, заједничког рада и комуникације свих актера на тржишту рада, а посебно са привредним сектором и послодавцима.
Другог дана конференције одржан је
експертски састанак на тему „Афирмативне
мере и програми у раду са послодавцима“.

Свет рада се брзо развија и поставља
нове захтеве који се морају пратити квалитетно и благовремено. Јавне службе за запошљавање су ту да послодавцима олакшају
сналажење на променљивом тржишту рада
и пруже им подршку у креирању и вођењу
кадровске политике. Значајна је и улога јавних служби у реализацији саветодавних услуга, као и у примени законских прописа,
како из области запошљавања, тако и регулативе у области заштите података о личности, забрани дискриминације и области рада.
Саветодавне услуге у циљу дефинисања кадровских потреба у великој мери доприносе
унапређењу квалитета и ефикасности рада

АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ И ПРОГРАМИ У РАДУ СА ПОСЛОДАВЦИМА
Другог дана конференције одржан је експертски састанак на тему рада са послодавцама, где су експерти земаља чланица изнели сопствена искуства и праксе. Било је речи о
комуникацији са послодавцима и маркетиншком приступу.
Сарадња са послодавцима представља значајан сегмент активности којима се доприноси реализацији општег стратешког циља – смањењу незапослености, односно повећању
запослености. Јавне службе за запошљавање су ту да послодавцима олакшају сналажење
на променљивом тржишту рада и пруже им подршку у креирању и вођењу кадровске
политике.
Значајна је улога јавних служби у реализацији саветодавних услуга, као и у примени
законских прописа, како из области запошљавања, тако и регулативе у области заштите
података о личности, забрани дискриминације у области рада.
Закључак експертског састанка је да су финансијске мере један од битних фактора у
привлачењу послодаваца. Ту спадају разне субвенције за запошљавање незапослених из
категорије теже запошљивих које примењују скоро све чланице CPESSEC-а, затим активне
мере додатног образовање и обука и пореске олакшице.
Показало се да је непосредан контакт најзначајнији од свих видова комуникације, пре
свега обилазак послодаваца, који има за циљ успостављање контакта, сагледавање тренутних потреба за кадровима, испитивање будућих потреба и информисање о актуелним
мерама и услугама.
Други начин комуникације у ери развоја информационо-комуникационих технологија су
онлајн сервиси, социјалне мреже, портали и друге услуге које се послодавцима пружају
путем интернета. За чланице CPESSEC-а које су уједно и чланице ЕУ, ту је незаобилазан
портал ЕУРЕС мреже запошљавања на територији држава чланица ЕУ.
Изузетно користан облик сарадње са послодавцима представљају тематски разговори, фокус групе и други видови радионица са мањим бројем одабраних послодаваца, на
локалном и централном нивоу, а у циљу анализирања неког проблема и прилагођавања
услуга потребама одређене групе послодаваца. Као пример може да се наведе да се у
неким државама реализују „Дани послодаваца“ и формирају посебни мобилни тимови за
рад са кључним послодавцима.
Такође, чланице CPESSEC-а на разне начине врше истраживање тржишта рада, пре свега
кроз анкетирање послодавца, најчешће једном годишње. Циљ анкете је идентификација неусклађености између понуде и тражње за радном снагом у погледу занимања, посебних знања и
вештина у сврху усклађивања система образовања са потребама тржишта рада и прилагођавања мера активне политике запошљавања тим потребама.
Јадранко Матић
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послодавца, односно постизању очекиваних
циљева пословања.
Значајан фактор у смањењу стопе незапослености је и што се за субвенције за запошљавање издвајају све већа средства. У
питању су финансијски подстицаји послодавцима за запошљавање незапослених лица
из категорије теже запошљивих, додатно
образовање и обуке, приправничке програме, јавне радове, запошљавање особа са инвалидитетом, суфинансирање програма или
мера активне политике запошљавања предвиђених плановима запошљавања локалних
самоуправа.
Такође, значајно је и повећање квалитета
комуникације са послодавцима, које се може
остварити и кроз обиласке послодаваца у
циљу информисања о актуелним мерама и
услугама службе, испитивања будућих кадровских потреба послодаваца. Важна је и
комуникација путем сајта службе, различитих онлајн сервиса, социјалних мрежа, портала. Посебно важан модел комуникације су
сајмови запошљавања, који су вишеструко
корисни, јер представљају ефикасан начин
да се обезбеде кандидати за слободно радно
место и промовишу сами послодавци, затим
фокус групе, округли столови и други видови
радионица на локалном и централном нивоу, а у циљу анализирања неког проблема и
прилагођавања услуга потребама одређене
групе послодаваца.
Учесници су се сложили да су овакве конференције и сусрети значајни за све земље
чланице, те да постоји потреба за више сличних мултилатералних сусрета, како би се
размениле добре праксе, искуства и изнели
проблеми. Међу заједничким изазовима је и
проблем дугорочно незапослених особа, па су
неке земље већ увеле посебну специјализацију за саветнике, који ће радити искључиво
са поменутом групом. Велики изазов је и популација која није ни у систему образовања,
нити запослења, нити укључена у обуке, затим корисници новчане социјалне помоћи и
њихова активација, сарадња са центрима за
социјални рад и интегрисане услуге.
Земље чланице су претходних година успешно проучавале проблематику функционисања тржишта рада на националном и регионалном нивоу. Идентификовале су заједничке
проблеме и кроз размену позитивних искустава
и примену одговарајућих решења унапредиле
институционалне капацитете у области тржишта
рада и запошљавања. Традиција је да CPESSECом сваке године председава друга држава, тако је
и НСЗ Републике Србије са жељом за пуно успеха
у раду предала председавање представницима
Агенције за рад и запошљавање Републике Босне
и Херцеговине.
Тамара Сарић

01.08.201 03.10.2018. | Број 797 |

5

Сајам запошљавања особа са инвалидитетом на Врачару

РАВНОПРАВНИ НА ТРЖИШТУ РАДА
Сајам на којем су 24 компаније понудиле око 200 радних места организован
је како би се повећале могућности за запослење особа са инвалидитетом и
скренула пажња на њихове могућности и важност осамостаљивања кроз рад

Б

иљана Барошевић, в.д. помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања у Сектору за заштиту
особа са инвалидитетом, присуствовала је отварању Сајма запошљавања особа са
инвалидитетом, који је одржан у београдској
општини Врачар, са циљем повећања могућности за запослење и равноправно учешће
на тржишту рада ОСИ, али и њиховог осамостаљивања кроз рад.
„Са намером уређења области запошљавања особа са инвалидитетом 2009. године
усвојен је Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом. Министарство, на челу са министром
господином Зораном Ђорђевићем, спроводи
низ активности усмерених ка унапређењу
положаја особа са инвалидитетом и подизању свести друштвене јавности о правима
и могућностима особа са инвалидитетом“,
рекла је Барошевић.
Она је истакла да је Министарство установило нов начин рада са савезима и удружењима особа са инвалидитетом, који се
огледа у сарадњи у процесу креирања политика, затим иновирало је критеријуме за доделу средстава путем јавних конкурса и новим методолошким решењем у фокус ставља
особе са инвалидитетом.
„За подршку предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа
са инвалидитетом Министарство је обезбедило износ од 700.000.000,00 динара. Важно је
истаћи тенденцију оснивања нових предузећа
овог типа, с обзиром да је у 2017. и 2018. години основано 9 нових предузећа. Тренутно у
Републици Србији послују 53 предузећа са важећом дозволом за рад. Ова предузећа запошљавају укупно 1.905 лица, од тога 1.280 ОСИ,
односно 67%. У погледу власничке структуре,
38% предузећа послује средствима у државној
својини, док 62% послује средствима у приватној средини. Предузећа су територијално распрострањена на подручју 22 локалне заједнице. У погледу тржишне улоге, ова предузећа
производе више од 280 различитих производа
и пружају више од 90 разноврсних услуга“,
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ПОНУДА ПОСЛА
Александра Стојановић је особа са
инвалидитетом, има 30 година, мастер
је професор енглеског језика и књижевности и већ две године интензивно тражи посао. „Ја сам из Параћина и у мом
граду нисам могла да се запослим. Чула
сам за овај сајам, па сам дошла у Београд да покушам да нађем посао за себе.
Мислим да су овакви сајмови добра прилика, а посебно што могу директно да
разговарам са послодавцима. Већ сам
видела неке понуде које ми одговарају,
предала сам радну биографију и надам
се да ћу успети“, прича нам Александра.

истакла је Барошевић и додала да је један од
актуелних видова помоћи усмерених ка предузећима, поред субвенције зарада за ОСИ и
рефундација трошкова плаћеног репроматеријала, а за ове намене у 2018. години обезбеђено је 250 милиона динара.
Биљана Барошевић овом приликом је најавила и први сајам који организује Министарство
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања под геслом „Једнаки“, у периоду од 21. до
28. октобра 2018. године, на Београдском сајму.
Председник Општине Врачар проф. др
Милан Недељковић изразио је задовољство
због велике посећености Сајма запошљавања.
„Општина брине о сваком појединцу,
константно се трудимо да кроз сарадњу са
послодавцима, али и организацију курсева и трибина помогнемо да нађу посао они
који теже долазе до запослења. Причајте са
послодавцима отворено и добро се представите”, поручио је Недељковић.
Директор Филијале Београд НСЗ Добросав
Марић, пожелевши посетиоцима да нађу посао, а послодавцима да добију добре раднике,
похвалио је општину Врачар што је препознала
значај решавања проблема запошљавања ОСИ

и додао да ће разговарати са председницима
свих општина да се овакви сајмови организују.
„Сајмови су добра мера која даје резултате. Ове године је Филијала за град Београд Националне службе за запошљавање, уз помоћ
ресорног министарства определила значајна
средства за подстицајне мере за помоћ ОСИ,
па је у финансијске мере укључено 250, а у
нефинансијске 320 лица. Према нашим подацима, у односу на исти период прошле године
смањен је број незапослених особа са инвалидитетом на евиденцији Филијале Београд и
тренутно их је 1.597. У периоду од јануара до
августа 2018. године са евиденције ове филијале запослило се њих 1.208”, истакао је Марић.
Он је додао да особе са инвалидитетом показују велико интересовање за све програме
НСЗ, да се боре да нађу посао и да су одговорни и
вредни радници и позвао послодавце да користе
мере НСЗ као помоћ за запошљавање ОСИ.
У понуди је било око 200 слободних радних места, а тражили су се радници различитих профила и степена квалификација, попут
продаваца, магационера, административних
радника, фармацеута, економиста и економских техничара, ИТ стручњака или курира и
радника у кол-центру.
Особе са инвалидитетом свакодневно наилазе на многе препреке, попут приступачности окружења, активног друштвеног живота
и могућности да раде. Искуства послодаваца
говоре да су ОСИ веома мотивисане да нађу
посао и показују велику одговорност када се
запосле, посебно због тога што на тај начин
добијају осећај сигурности и укључивања у
заједницу.
Национална служба за запошљавање организује посебне програме и ради предано и
са особама са инвалидитетом и послодавцима. На Сајму запошљавања за ОСИ на Врачару
Национална служба је организовала и обуку
за активно тражење посла, а на штанду НСЗ
незапослени и послодавци су могли да добију
све информације о актуелним програмима за
подстицање запошљавања. Прес МИНРЗС
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ЕУ подршка Националној служби за запошљавање

СТАБИЛАН РАСТ ЗАПОСЛЕНОСТИ
Више од 3.000 незапослених биће укључено у програме самозапошљавања, обуке
на захтев послодаваца и према потребама тржишта рада, као и у субвенције за
отварање нових радних места

Е

вропска унија определила је oко 6,3 милиона евра из
својих фондова за спровођење два пројекта у циљу
смањења незапослености у Србији. Пројекте „ЕУ
подршка политици запошљавања“ и „ЕУ подршка Националној служби за запошљавање“ представили су министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић и шеф Делегације ЕУ у Србији Сем Фабрици.
Министар Ђорђевић је рекао да је jедан од стратешких
циљева Владе Србије и Министарства обезбеђивање стабилног, одрживог и ефикасног раста запослености, при чему су
искуства Европске уније на пољу унапређења запошљивости
и подстицања запошљавања, првенствено категорија теже
запошљивих лица, од приоритетног значаја.
„Више од 30 одсто лица на евиденцији Националне
службе за запошљавање је без квалификација и неопходна
им је додатна подршка и укључивање у оне мере активне
политике запошљавања које ће управо допринети побољшању њиховог положаја на тржишту рада“, истакао је министар Ђорђевић.
Са њим се сложио и шеф Делегације ЕУ у Србији Сем Фабрици, који је рекао да издвајајући новац за побољшање услова за запошљавање и стварање позитивне климе за отварање нових, одрживих радних
места, Европска унија жели да помогне свима да имају једнаке шансе на тржишту рада.
Према његовим речима, овим пројектима биће ојачани капацитети у Министарству и НСЗ за креирање и примену нових и унапређење постојећих активних политика запошљавања.
„Усвојена знања биће од изузетне важности и за квалитетну припрему институција и актера Републике Србије у области политике запошљавања за
процес приступања ЕУ, посебно имајући у виду обавезе које проистичу из Акционог плана за преговарачко Поглавље 19“, рекао је Фабрици.
Будући да је један од циљева пројекта да мапира вештине које недостају на тржишту рада, како би, када се то установи, НСЗ могла да на основу тога дефинише
обуке, директор НСЗ Зоран Мартиновић најавио је да ће више од 3.000 незапослених
бити укључено у програме самозапошљавања, обуке на захтев послодаваца и према
потребама тржишта рада, као и у субвенције за отварање нових радних места.
„НСЗ ће организовати обуке за дефицитарна занимања, међу којима традиционално увек недостају ИТ стручњаци, али и радници у грађевинарству и угоститељству. Такође, на тржишту рада недостају и бравари, столари, заваривачи“, рекао
је Мартиновић.
Осим унапређења програма обука НСЗ, пројекат треба да допринесе побољшању професионалне рехабилитације у предузећима која се баве том облашћу и
запошљавају особе са инвалидитетом.
Пројекат „ЕУ подршка Националној служби за запошљавање“ је бесповратна финансијска помоћ Европске уније у вредности од око 4,5 милиона евра, док је Влада
Србије за спровођење тог пројекта из националног буџета издвојила око 500.000
евра. Уз то, Европска унија определила је и приближно 1,8 милиона евра за пројекат
„ЕУ подршка политици запошљавања“.

Јужнобанатски округ

ПРИВЛАЧЕЊЕ СТРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
Привредна комора Србије - Регионална привредна комора Јужнобанатског управног округа и Регионална развојна агенција Јужни Банат
су у сарадњи са Развојном агенцијом Србије организовале презентацију „Додела средстава подстицаја за привлачење директних инвестиција“. Презентација је одржана 21. септембра, a скупу су поред организатора присуствовали начелник Јужнобанатског управног округа Данијела Лончар и директор Филијале Панчево НСЗ Ђорђе Лукач.
Директор ПКС-РПК Панчево Марко Ћулибрк позвао је госте и присутне привреднике да чују услове позива за субвенције, а потом поставе
питања и дају сугестије о проблемима са којима се сусрећу приликом аплицирања на различите конкурсе, како би се процедуре прилагодиле
потребама привредника.
Презентација је била намењена свим правним субјектима са седиштем у Републици Србији. Средства су намењена за обављање нове
пословне делатности, проширење постојећих капацитета, проширење производње на нове производне процесе, и то у целокупном производном сектору и у сектору услуга међународне трговине. Изнете су и информације о условима који су неопходни за доделу подстицајних
средстава. Ради се о средствима која се додељују по новозапосленом раднику, у износу од 3.000 до 7.000 евра, што је некад било могуће само
за стране инвеститоре. Јавни позив је отворен до утрошка средстава.
Након презентације је најављен и Пословни форум на Златибору, који организују Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије за
привреднике читавог региона југоисточног Балкана.
Посебно је истакнута успешна сарадња између Привредне коморе Панчево и Филијале Панчево НСЗ, што је мотив за панчевачку филијалу
да и даље присуствује оваквим дешавањима и уједно пружи свој допринос привредном напретку округа.
Ивана Мучибабић
Бесплатна публикација о запошљавању
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Савет за сарадњу науке и привреде

НОВЕ ИДЕЈЕ И ИНИЦИЈАТИВЕ
Чвршћа повезаност науке и привреде је један од главних предуслова за развој
иновација и њихову примену у привреди и индустрији. Управо на томе ради
Савет за сарадњу науке и привреде, који је формиран у марту ове године

У

друштву јача свест о томе колико су иновације важне за развој привреде, па је све веће и интересовање привреде да улаже
у развој нових технолошких идеја. Управо са циљем спајања
академске и пословне заједнице, на седницама Савета за сарадњу науке и привреде своје предлоге и препоруке дају представници министарстава, институција, научно-истраживачких центара,
универзитета и компанија. „На једном месту расправља се о свим темама које се тичу привреде и науке, њихове повезаности и бољег разумевања“, каже Михајло Весовић, саветник председника Привредне
коморе Србије.
Он додаје да има све више компанија које схватају да не могу да
задовоље своје потребе на тржишту рада и размишљају како да унапреде пословање у будућности. Свесни су тога да би употреба нових,
иновативних идеја допринела развоју и због тога је важна сарадња
са науком.
На трећој седници Савета главне теме биле су: нова законска решења
за оснивање Фонда за науку и пројекат „Најбоља технолошка иновација“.
„Закон којим се оснива Фонд за науку и који је тренутно на јавној
расправи, има за циљ да уреди област научно-истраживачке делатности. Тачније, институти, који су се финансирали периодично кроз
одређене пројекте, кроз Фонд за науку имаће сигурне приходе кроз
директне програме Владе, а посебно ће се финансирати и додатне активности“, објашњава Весовић, додајући да је то начин који нас приближава моделу који функционише у Европској унији.
Када је реч о теми „Најбоља технолошка иновација“, наш саговорник каже да је то пројекат који Министарство науке и Привредна
комора Србије подржавају већ 15 година и најбољи је пример успеха
компанија које имају иновативна решења, спајају науку и привреду и
успешно послују на тржишту.
„На прошлој седници имали смо такође важну тему, а то је ‚Стратегија паметне специјализације‘, чија је израда у току и која би требало да укаже које су области привреде и науке стратешки битне и
треба да буду на тај начин третиране од стране државе. Такође, те
области би требало да буду инкорпориране у будућу индустријску

САРАДЊА
Савет за сарадњу науке и привреде успостављен је са циљем да
се јасно установи и дефинише ниво сарадње између научно-истраживачких радника и привредника у Србији. Сарадња би требало
да доведе до формирања и спровођења заједничких пројеката,
као и до укључивања других организација у процес истраживања
и развоја, што је један од основних предуслова за унапређење капацитета привреде за иновације, као и конкурентности Србије.

Савет је покренуо иницијативу за израду
веб-сајта и платформе на којој ће наука и
привреда моћи да размењују информације,
где ће компаније моћи да кажу шта су
њихове потребе, да ли желе да унапреде
неки свој производ или услугу или осмисле
нови, а институти и факултети који
имају решење и одговор моћи ће директно
да их контактирају
8
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„Све је више компанија које схватају да
не могу да задовоље своје потребе на
тржишту рада и размишљају како да
унапреде своје пословање у будућности.
Свесни су тога да би употреба нових,
иновативних идеја допринела развоју
компаније и због тога је важна сарадња
са науком“, каже Михајло Весовић
политику Србије, о којој ћемо такође разговарати на једној од седница
Савета. Наш задатак је да учествујемо у јавно-приватном дијалогу,
тачније да ми координирамо разговоре са привредницима и научно-истраживачким организацијама и откријемо који су то производи
који имају добру будућност, као и да покрећемо добре иницијативе“,
каже Михајло Весовић.
Савет за сарадњу науке и привреде на крају састанка доноси препоруке које се упућују надлежним институцијама. Тако је покренута
и иницијатива да се направи нова интернет платформа у оквиру које
ће се успоставити боља повезаност науке и компанија.
„Направићемо веб-сајт и платформу на којој ће моћи да се размењују информације, где ће компаније моћи да кажу шта су њихове потребе, да ли желе да унапреде неки свој производ или услугу или осмисле нови, а институти и факултети који имају решење и одговор моћи ће
директно да их контактирају. Основни циљ нам је да скренемо пажњу
на примењену науку која има примену у привреди“, објашњава Весовић, додајући да многи наши научници имају идеје које још нису ушле у
процес тестирања и израде прототипа, па ће ова платформа бити право
место да нађу компаније које су заинтересоване да то финансирају.
Седнице Савета су отворене за све, па се тако на прошлој седници у разговор укључило и неколико привредника. Весовић истиче
да укључивање других заинтересованих актера даје нови квалитет
састанцима, јер је добродошла свака нова идеја и иницијатива која би
подржала спајање привреде и науке.
Јелена Бајевић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Трговина и услуге
Медицина
Здравство и социјална заштита
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Саобраћај и везе
Култура и информисање
Наука и образовање
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16
19
24
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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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МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ,
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима
(„Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, - испр., 83/05 - испр.,
64/07, 67/07 - испр., 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17),
члана 4 Правилника о спровођењу јавног конкурса за
попуњавање радних места у Управи за извршење кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 и
137/14) и Закључка Комисије за давање сагласности
за ново запошљавање и додатно радно ангажовање
код корисника јавних средстава 51 број: 112-5030/2018
од 31. маја 2018. године, 51 број: 112-7101/2018 од 27.
јула 2018. године и 51 број: 112-7901/2018 од 28. августа 2018. године, оглашава

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

1. Безбедност и здравље на раду

у Одсеку за третман, у звању саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у
оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука или факултет
народне одбране или факултет безбедности 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, положен стручни испит о практичној
оспособљености за обављање послова безбедности и
здравља на раду и најмање три године радног искуства
у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција и Закона о безбедности и здрављу на раду - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

2. Организатор културно-забавних и
спортских активности
у Одсеку за третман, у звању сарадник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области педагошке науке на
основним академским студијама у обиму од најмање
180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама,
односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција и Правилника
о третману, програму поступања, разврставању и накнадном разврставању осуђених лица - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

3. Инструктор кувар

у Служби за опште послове, у звању
референт
1 извршилац
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Услови за рад на радном месту: завршена средња
школа угоститељског смера, образовни профил - кувар,
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.

4. Послови кантине

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

Услови за рад на радном месту: завршена средња
школа, друштвеног или техничког смера, 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 и Уредбе о
буџетском рачуноводству - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

5. Комерцијални послови

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

Услови за рад на радном месту: завршена средња
школа, друштвеног или техничког смера, 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 јавним набавкама и Уредбе о буџетском рачуноводству - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

6. Медицински техничар

у Одсеку за третман, у звању референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња
школа, медицинске струке, медицински техничар или
стоматолошки техничар, положен државни стручни
испит или стручни испит у области здравствене заштите и најмање две године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.
Место рада: Зрењанин, Гундулићева 1а
III У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У КРУШЕВЦУ

7. Реализатор третмана, у звању
саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо
образовање из научне области педагошке, психолошке
или социолошке или политичке науке - смер за социјалну политику и социјални рад, или из стручне области:
специјална едукација и рехабилитација - смер за 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, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године, положен државни стручни
испит и најмање три године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: знање из Закона о извршењу кривичних санкција и Правилника о третману, програму поступања, разврставању и накнадном
разврставању осуђених лица - усмено; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.
Место рада: Крушевац, Немањина бб

IV У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У НОВОМ САДУ

8. Обезбеђење лица лишених слободе
у Служби за обезбеђење, у звању старији
командир
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња
школа, положен испит за звање старијег командира и
најмање две године радног искуства у Служби за обезбеђење, односно на истим или одговарајућим пословима у складу са законом.
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.

9. Обезбеђење завода

у Служби за обезбеђење, у звању командир
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња
школа, положен испит за звање командира и радно
искуство у Служби за обезбеђење, односно на истим
или одговарајућим пословима у складу са законом од
шест месеци и током приправничког стажа.
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: Нови Сад, Пролетерска 16а
V Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству (у пријави назначити редни број
радног места из текста конкурса као и назив радног
места за које се конкурише, име и презиме, датум и
место рођења, адреса становања, мејл адреса за контакт, контакт телефон, податке о образовању, податке
о врсти и дужини радног искуства у степену стручне
спреме прописане за радно место на које се конкурише, са кратким описом послова на којима је кандидат
радио до подношења пријаве на конкурс, пријава мора
да буде својеручно потписана) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених -заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема за стручну спрему која је
наведена у условима за радно место - заједничко за сва
радна места;
- уверење из суда да се против кандидата не води кривични поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности (не старије од 30 дана) - заједничко за
сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења и други акти из
којих се може утврдити на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство у струци) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде радне дужности из радног
односа, издата од стране државних органа у коме је
учесник јавног конкурса био у радном односу - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту - за радна места под
редним бројем 1, 2, 3, 4, 5 и 7;
- положен стручни испит о практичној оспособљености
за обављање послова безбедности и здравља на раду
- за радно место под редним бројем 1;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту у области здравствене заштите
или државном стручном испиту - за радно место под
редним бројем 6 (у складу са чланом 101 Закона о
државним службеницима, државни стручни испит нису
дужни да полажу државни службеници који су здравствени радници или здравствени сарадници у Управи
за извршење кривичних санкција, који су у обавези
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да полажу или су положили стручни испит у области
здравствене заштите);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за звање старијег командира - за
радно место под редним бројем 8;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за звање командира - за радно
место под редним бројем 9;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама
прибавити податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција или ће то орган учинити уместо
ње - заједничко за сва радна места.
Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Министарства правде, на следећој интернет
адреси: http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.
php.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном
државном испиту за рад у државним органима.
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).
Кандидати могу уз пријаву на конкурс да доставе доказе
о којима службену евиденцију воде други органи, у циљу
ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме
ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као
поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената
које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.
Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на
српски језик и оверени од стране овлашћеног судског
тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је
стечена у иностранству мора бити нострификована.
VI Општи услови за рад на радном месту:
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државном органу због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци (члан 45 став
1 Закона о државним службеницима).
Посебни услови за рад на радном месту: Чланом
253 став 4 Закона о извршења кривичних санкција прописано је да се у радни однос не може се примити лице
које је осуђено због кривичног дела које се гони по
службеној дужности, лице против кога се води кривични поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности, лице које је осуђено на безусловну казну
затвора у трајању дужем од три месеца и лице за које,
у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносних провера, постоје безбедносне сметње.
Бесплатна публикација о запошљавању

VII Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за
подношење пријава на конкурс је 8 дана и почиње да
тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање
„Послови“.
VIII 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 Окружног затвора у Зрењанину, Окружног
затвора у Крушевцу и Окружног затвора у Новом Саду.

Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ
КОРУПЦИЈЕ
Београд

IX Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција,
11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни
конкурс за попуњавање извршилачких радних места“.

Агенција за борбу против корупције поступајући на
основу чл. 15 Закона о Агенцији за борбу против
корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10,
66/11 - УС, 67/13 - УС, 112/13 - аутентично тумачење
и 8/15 - УС), чл. 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07 - измена, 67/07 - исправка,
116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), чл. 15. ст. 2. 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) члана 28 Правилника о унутрашњем уређењу и ситематизацији радних места у Стручној служби Агенције за
борбу против корупције број 014-110-00-11/2014-01/1
од 30.09.2015. године (у даљем тексту: Правилник) и
Правилникa о попуњавању радних места у Стручној
служби Агенције за борбу против корупције број: 11000-2/15-01/1 од 17.06.2016. године, оглашава

X Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић
тел: 011/363-11-93.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ
МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ

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

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Агенција за борбу против корупције, Београд, Царице
Милице 1

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.

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
еУправе 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.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

II Раднo местo које се попуњава:

1. Радно место: за самостално
поступање у контролно-аналитичким
пословима
у Одељењу за контролу финансијских
извештаја, у Сектору за контролу
финансирања политичких активности, у
звању: самостални саветник

Услови за рад на радном месту: завршен економски факултет - стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање пет
година радног искуства у струци; положен државни
стручни испит; знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - УС, 67/13
- УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 - УС), Закона о финансирању политичких активности („Службени
гласник РС”, бр. 43/2011 и 123/14), Правилника о евиденцијама и извештајима политичких субјеката („Службени гласник РС”, брoj: 7/16) и Правилника о посматрачима изборне кампање број: 014-110-00-0002/16-01
од 20.01.2016. године - непосредно, кроз разговор са
кандидатима; писмено - у облику теста; вештина комуникације - непосредно кроз разговор са кандидатима;
знање рада на рачунару (Office paket - Libre office) практичним радом на рачунару.

2. Радно место: руководилац Групе за
међународне пројекте

у Сектору за међународну сарадњу, у звању:
самостални саветник

Услови за рад на радном месту: завршен правни
факултет или факултет политичких наука - стечено
високо образовање на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету и
најмање пет година радног искуства у струци положен
државни стручни испит; знање енглеског језика; знање
рада на рачунару.
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Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
Циклуса управљања пројектима, Закона о Агенцији за
борбу против корупције („Службени гласник РС”, бр.
97/08, 53/10, 66/11 - УС, 67/13 - УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 - УС) и ратификованих међународних конвенција које се односе на област борбе
против корупције сa посебним акцентом на Закон о
ратификацији Конвенције Уједињених нација против корупције („Службени лист СЦГ” - Међународни
уговори, бр. 12/05), познавање Акционог плана за
Поглавље 23, потпоглавље Борба против корупције
(https://www.mpravde.gov.rs/tekst/12647/akcioni-planza-pregovaranje-poglavlja-23-usvojen-na-sednici-vladesrbije-27-aprila-2016.php) - писмена провера у облику
симулације конкретног задатка (на енглеском језику)
и непосредно кроз разговор са кандидатима; знање
енглеског језика - усмена провера; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са кандидатима;
знање рада на рачунару (Office paket - Libre office) практичним радом на рачунару.

из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном стручномиспиту за рад у
државним органима, односно уверење о положеном
правосудном испиту. Потребно је да кандидат попуни
изјаву (Образац 1) којом се опредељује за једну од две
могућности, да орган прибави податке о којима се води
службена евиденција или да ће то кандидат учинити
сам. Образац 1 можете преузети на следећој адреси:
http://www.acas.rs/wp-content/uploads/2018/09/Obrazac1-Izjava.odt.

3. Радно место: за подршку у поступању
у управно-правним пословима

Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је
стечена у иностранству мора бити нострификована.

у Одељењу за поступање по представкама,
у Сектору за контролу имовине и прихода
функционера и поступање по представкама,
у звању: млађи саветник

Услови за рад на радном месту: завршен правни факултет стечено високо образовање 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 и завршен приправнички стаж или најмање
пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - УС, 67/13 - УС,
112/13 - аутентично тумачење и 8/15 - УС) и Закона
о општем управном поступку („Службени гласник РС”,
број: 18/16), непосредно, кроз разговор са кандидатима; вештина комуникације - непосредно, кроз разговор
са кандидатима; знање рада на рачунару (Office paket
- Libre office) - практичним радом на рачунару.
III Oпшти услови за рад на свим радним местима: држављанство Републике Србије, да је учесник
конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није
престајао радни однос у државним органима због теже
повреде радне дужности из радног односа и да није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
IV Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава за конкретно радно место потписана
својеручно, са контакт адресом и бројем телефона; биографија са наводима о досадашњем радном
искуству; 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; оригинали или оверене фотокопије 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); оригинал или оверена
фотокопија уверења о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно правосудном испиту; 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 њих; други докази о стеченим знањима
и вештинама.
Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС”, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно
за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће те податке прибавити сама. Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: извод
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Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији
која је оверена у општини или суду (не важи за доказе
из последње тачке) или код јавног бележника.
Сви докази прилажу се на српском језику, у супротном
морају бити преведени и оверени од стране овлашћеног
судског тумача (не важи за доказе из последње тачке).

V Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за
подношење пријава на конкурс је 8 дана и почиње да
тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Пријаве се шаљу на адресу: Агенција за борбу
против корупције, Београд, Царице Милице 1, са назнаком „Пријава за јавни конкурс”. Датум истека рока за
пријављивање: 11.10.2018. године.
VI Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима који испуњавају
услове за рад на оглашеним радним местима, а чије
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и
потпуне и уз које су приложени сви потребни докази,
провера оспособљености, знања и вештина у изборном
поступку обавиће се почев од 05.11.2018. године у Београду, у просторијама Агенције за борбу против корупције, Царице Милице 1, о чему ће учесници конкурса
бити обавештени путем контакт телефона које наведу
у својим пријавама или на други погодан начин.
VII Лице задужено за давање информација о
конкурсу: Милена Симић, телефон 011/4149-117.
Напомене: Кандидати заснивају радни однос на
неодређено време, место рада је Београд, Царице
Милице 1. Кандидати који конкуришу на више радних
места подносе појединачне пријаве у којима наводе
уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у
оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене
и неразумљиве пријаве биће одбачене закључком Конкурсне комисије. Изузетно у градовима и општинама у
којима нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским једницама, 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.
Државни службеник који се пријављује на конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси решење о распоређивању или
премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у
државном органу подлежу пробном раду у трајању
од 6 месеци. Кандидати који немају положен државни
стручни испит примају се на рад под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада.
Сходно члану 9 Закона о државним службеницима,
којим је утврђено да су кандидатима при запошљавању
у државни орган, под једнаким условима доступна сва
радна места и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама, кандидати са
положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без
положеног државног стручног испита.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо

доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту. Сваки круг
у селекцији кандидата биће елиминациони.
Агенција не врши дискриминацију на основу расе, боје
коже, пола, вере, националности и етничког порекла
или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане
услове.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Агенције, на интернет презентацији Службе за управљање
кадровима, на порталу еУправе, на огласној табли,
интернет презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ (Ј-1)
Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ЛИЦА ИЗ ГРАЂАНСТВА У
СВОЈСТВУ ЦИВИЛНИХ ЛИЦА НА СЛУЖБИ
У ВОЈСЦИ СРБИЈЕ
У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
РАДИ ПОПУНЕ РАДНИХ МЕСТА У
I Назив установе Војске Србије у у којој се врши
попуна радних места:
ГАРДА ВОЈСКЕ СРБИЈЕ
Радна местa којa се попуњавajу:

1. Ветеринарски техничар,
ССС, (1) један извршилац
2. Дресер-коњаник, ССС,
(1) један извршилац
3. Узгајивач, ССС,
(2) два извршиоца
4. Поткивач, ССС,
(1) један извршилац
5. Возач, ССС, (3) три извршиоца
6. Помоћни радник, ПКВ,
(3) три извршиоца
Општи услови:
- да су кандидати пунолетни држављани Републике
Србије,
- да су здравствено и психофизички способни за рад у
Министарству одбране и Војсци Србије,
- да имају одговарајућу стручну спрему за радно место
за које конкуришу,
- да им раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа,
- да се против њих не води кривични поступак због
кривичног дела за које се гони по службеној дужности, и да нису осуђивани на казну затвора од најмање
6 месеци,
- да су безбедносно проверени и да нема безбедносних
сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.
Посебни услови
Радно место на редном броју 1: 4. степен стручне
спреме - ветеринарска (пољопривредна) школа.
Радна места на редном броју од 2 до 4: 3. степен
стручне спреме.
Радно место на редном броју 5: 4. степен стручне
спреме, возачка дозвола Ц категорије.
Радно место на редном броју 6: завршен 1. и 2.
разред средње школе.
II Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлуком о утврђивању
мера за спровођење стратегије каријерног вођења и

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

Администрација и управа

саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“, број 10/12,
6/14, 23/15 и 30/17), а који обухватају:

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

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

- за радна места на редном броју 1 до редног
броја 5: просек оцена са нивоа школовања које је прописано за пријем на радно место (30% од укупног броја
бодова), психолошку процену кандидата (40% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (10% од
укупног броја бодова), провера знања и способности
(20% од укупног броја бодова);

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији
овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће
одбачене закључком.

На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, број 79/05, 81/05-испр.,
83/05 - испр., 64/07, 67/07 - испр., 116/08, 104/09,
99/14 и 94/17), члана 17 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места
у државним органима („Службени гласник РС”, број
41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
51 број: 112-7293/2018 од 27.07.2018. године, оглашава

- за радно место на редном броју 6: просек оцена са
нивоа школовања које је прописано за пријем на радно
место (40% од укупног броја бодова), психолошку процену кандидата (40% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (20% од укупног броја бодова).
Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који
испуњавају све услове за запослење на радним местима
за која конкуришу биће упућени на психолошку процену
капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.
О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета, кандидати ће бити обавештени писаним
путем на адресе наведене у пријави.
Кандидати који не задовоље на психолошкој процени
губе право на даље учешће у изборном поступку.
Са кандидатима који задовоље процену психолошких
капацитета биће обављен разговор. О датуму, времену
и месту обављања и месту обављања разговора, кандидати ће бити обавештени писаним путем на на адресе наведене у пријави.
Такође, за кандидате који испуњавају услове конкурса,
уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним
проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.
Кандидати који се не одазову позиву у било којој фази
изборног поступка губе право на даље ућешће у изборном поступку.
Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о здравственој
способности за рад на радним местима на која су конкурисали.
Место рада: Београд.
III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс:
30 дана и почиње да тече од наредног дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана“.
IV Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Симеуновић Бојан, телефон 011/2064369.

Приликом селекције кандидата водити рачуна о примени члана 125 Закона о Војсци Србије, којим је дефинисано да при избору за пријем у службу у својству
цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се
вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно
члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица
повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије,
дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго
место службовања и супружник односно члан породице професионалног војног лица.
Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први
пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време
траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану
накнаду без отказа.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016)
прописано је, између осталог, да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Бесплатна публикација о запошљавању

I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Немањина 22-26, Београд
II Раднo местo којe се попуњава:

1. Радно место за израду прописа, у
звању самостални саветник

Одсек за нормативне послове и
хармонизацију прописа, Сектор за правне и
нормативне послове
1 извршилац

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да
ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће
преузети на сајту Министарства одбране - конкурси
или лично у ВП 4795 Београд, Јована Мариновића бб,
11000 Београд. Потписану изјаву је неопходно доставити уз молбу уз напред наведене доказе како би орган
могао даље да поступа.

Опис посла: Учествује у изради нацрта закона и других прописа из делокруга Mинистарства; учествује у
праћењу примене и анализира прописе из делокруга
Mинистарства ради предлагања активности у циљу
њихове реализације; даје оцену усклађености прописа са прописима ЕУ и учествује у изради хармониграма, упоредног прегледа подударања одредби сваког
члана прописа са примарним и секундарним изворима
права ЕУ; припрема основне елементе за дефинисање
пројеката из различитих области и израђује уговоре о
изабраним пројектима; припрема одговоре на писмене представке правних лица и грађана из делокруга
Министарства и посланичка питања; даjе мишљења
на нацрте закона и других прописа чији су предлагачи
други органи државне управе; израђује нацрте уговора
и решења који проистичу из уредби и других подзаконских аката; обавља и друге послове по налогу шефа
Одсека.

Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству;
извод из матичне књиге рођених; уверење из суда и
МУП-а да се против лица не води кривични поступак,
односно да лице није осуђивано на казну затвора у
трајању од најмање 6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос
у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.

Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету,
радно искуство у струци од најмање 5 година, положен
државни стручни испит, знање рада на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање
прописа који регулишу област пољопривреде, безбедности хране и познавање процедура и поступка израде
и доношења нормативних аката - провераваће се усмено; знање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације - провераваће се усмено.

V Адреса на коју се подноси пријава за јавни
конкурс: Поштом на адресу ВП 4795 Београд, Јована
Мариновића бб, 11000 Београд, са назнаком „За јавни
конкурс“. Лична достава пријава може се извршити у
деловодству ВП 4795 Београд, Београд.
VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс: Уз пријаву у којој се наводе основни лични
подаци, адреса становања, контак телефон, мејл-адреса, назив и редни број радног места на које се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и
следеће:
- диплому о завршеној захтеваној школи - стручној спреми;
- сведочанство за сваки разред захтеване школе;
- возачку дозволу (само за радна места возача);
- уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
- извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци);
- уверење надлежног суда да се против кандидата не
води кривични поступак због кривичног дела за које се
гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
- уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није
кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање 6 месеци;
- уверење државног органа у којем је кандидат био
на служби да му радни однос у државном органу није
престао због повреде дужности из радног односа.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА

Место рада: Београд, Немањина 22-26
III Aдреса на коју се подносе пријаве за конкурс: поштом на адресу Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде, Немањина 22-26, 11000
Београд, са назнаком: „За јавни конкурс”. Лична достава пријава могућа је на писарници Управе за заједничке послове републичких органа на адреси Немањина
22-26, 11000 Београд.
IV Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.

Посао се не чека, посао се тражи

V Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Светлана Трпковић и Љиљана Аларгић, телефон: 011/3621-958.
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VI Општи услови за запослење на свим радним
местима: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније
није престао радни однос због теже повреде дужности
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора у
трајању од најмање шест месеци.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за наведена радна места: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама
прибавити податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција или ће то орган учинити уместо
ње; уверење о држављанству; извод из матичне књиге
рођених; диплома којом се потврђује стручна спрема;
доказ о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима; доказ о радном искуству у струци
(потврде, решења и други акти којима се доказује на
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство).
Напомена: Сви докази прилажу се у оригиналу или
фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама,
пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената
које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинскоj управи.
Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.
Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016)
прописано је, између осталог, да у поступку који се
покреће по захтеву странке орган може да врши увид,
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Потребно је да
кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну
од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на
веб-страници Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде: www.minpolj.gov.rs, у делу Конкурси.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред
наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
VIII Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве
благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које
су приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове за оглашена радна места, провера стручних
оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у просторијама Палате „Србија“, Нови
Београд, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило и у
просторијама Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде, Немањина 22-26, Београд, почев од
25.10.2018. године, o чему ће учесници конкурса бити
обавештени електронском поштом или путем телеграма или телефонским путем, на контакте које су навели
у пријави.
Напомене: За наведено радно место радни однос се
заснива на неодређено време. Кандидати који први пут
заснивају радни однос у државном органу, подлежу
пробном раду у трајању од 6 месеци. Кандидати без
положеног државног стручног испита примају се на рад
под условом да тај испит положе до окончања пробног
рада.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме
ради или решење да је нераспоређен.
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Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које
конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у
оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне,
неблаговремене, недопуштене и неразумљиве пријаве,
биће одбачене.
Овај оглас објављује се на огласној табли и веб-страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: www.minpolj.gov.rs, веб-страници Службе за
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, где се може
погледати и опис послова радног места, на порталу
еУправе, и на веб-страници и у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ
РАВНОПРАВНОСТИ
На основу члана 32 став 6 Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број 22/09), члан 61
став 1 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), члан 17 став 3 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 3 Правилника о
попуњавању радних места у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности („Службени гласник
РС“, број 61/15), Повереник за заштиту равноправности
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА
ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ
I Орган у коме се попуњавају радна места: Повереник за заштиту равноправности, Београд, Булевар
краља Александра 84
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове односа са
јавношћу, у звању вишег саветника
Група за информисање
1 извршилац

Опис послова: oрганизује конференције за представнике медија, интервјуе и јавне наступе Повереника, односно помоћника Повереника, води евиденцију
заказаних медијских обавеза; припрема саопштења за
јавност и материјал за представнике медија о активностима Повереника у земљи и иностранству; припрема, уређује и администрира вести за интернет презентацију Повереника; учествује у припреми медијског
наступа Повереника; прегледа чланке о заступљености
Повереника у штампаним и електронским медијима;израђује извештаје о медијском праћењу активности
Повереника и ставовима јавности о раду Повереника;
одржава редовне контакте са домаћим и иностраним
представницима медија; обавља и друге послове које
одреди руководилац Групе или шеф Кабинета.
Услови: стечено високо образовање из научне
области друштвено-хуманистичких наука на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 7 године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит,
знање енглеског језика, знање рада на рачунару (MS
Office пакет и интернет).
У изборном поступку проверавају се: познавање
делокруга рада Повереника, познавање прописа о организацији и раду државних органа и познавање послова
који се тичу медијског представљања и јавног наступа

Повереника - усмено - разговором; знање енглеског
језика - увидом у сертификат или други доказ; вештина
комуникације - усмено.

2. Радно место за подршку у
нормативним и другим правним
пословима, у звању млађег саветника

Одсек за нормативно-правна питања, Сектор
за заштиту равноправности
1 извршилац

Опис послова: Учествује и пружа помоћ у изради
извештаја из делокруга рада Одсека; прикупља податке
од значаја за рад Одсека коришћењем свих расположивих ресурса (библиотека, интернет, публикације, директне консултације и др.); пружа помоћ у припреми материјала за израду извештаја и анализа из делокруга рада
Одсека; пружа помоћ осталим запосленим у припреми и
изради нацрта аката Повереника; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 1 година радног искуства у струци или најмање
5 година радног стажа у државним органима, положен
државни стручни испит, знање светског језика и знање
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
У изборном поступку проверавају се: познавање
делокруга Повереника, познавање прописа којима се
уређују прекршајни, парнични и кривични поступак и
познавање прописа о организацији и раду државних органа - усмено - разговором; знање светског језика - увидом
у сертификат или други доказ; знање рада на рачунару
- практичним радом на рачунару; вештина комуникације
- усмено - разговором.
III Место рада: Београд, Булевар краља Aлександра
84
IV Адреса на коју се подносе пријаве за јавни
конкурс: Повереник за заштиту равноправности, Београд, Немањина 22-26 (заједничка писарница републичких органа), са назнаком „За јавни конкурс”.
V Лице које је задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу: Даворка Јовичић, број телефона:
011/243-64-64, од 10.00 до 14.00 часова.
VI Рок за подношење пријава је осам дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања
у периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
VII Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци.
VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, са контакт адресом и бројем
телефона; изјава у којој се кандидат опредељује да ли
ће сам доставити податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција или ће то орган учинити
уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинали или оверене фотокопије 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); оригинал или оверена
фотокопија уверења о положеном стручном испиту за
рад у државним органима, односно правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о знању
енглеског језика (за радно место под редним бројем
1), односно светског језика (за радно место под редним бројем 2), (сертификат, дипломе, потврде о положеном испиту на студијама, потврде о завршеној обу-
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ци). Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме
ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената
које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинскоj управи.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним
органима / уверење о положеном правосудном испиту.
Одребом чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016) прописано
је, између осталог, да у поступку који се покреће по
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција када је то неопходно за
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће
те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат
може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег
и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави
податке о којима се води службена евиденција или да
ће то кандидат чинити сам. Пример изјаве је могуће
преузети се на званичној интернет страни Повереника за заштиту равноправности: http://ravnopravnost.
gov.rs/o-nama/konkursi/. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао
даље да поступа.
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.
Стране високошколске исправе морају бити признате
у складу са важећим Законом о високом образовању
(„Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - др. пропис,
97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - др. пропис,
68/15, 87/16).
IX Трајање радног односа: За наведена радна места радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест
месеци. Кандидати без положеног државног стручног
испита примају се на рад под условом да тај испит
положе до окончања пробног рада.
X Место, дан и време када ће се извршити провера оспособљености, знања и вештина кандидата
у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве
благовремене, допуштене, потпуне и разумљиве, уз које
су приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове за оглашена радна места провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку
обавиће се почев од 15. октобра 2018. године, у Београду, у просторијама Повереника за заштиту равноправност, Булевар краља Александра 84.
О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити
благовремено обавештени на контакте (бројеве телефона/адресе) које наведу у својим пријавама.
Напомене: Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Кандидати са положеним правосудним испитом, уместо
доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној
Бесплатна публикација о запошљавању

код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени
докази могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова,
односно општинским управама, као поверени посао),
биће одбачене закључком конкурсне комисије. Као доказ
се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Овај конкурс се оглашава на огласној табли и интернет
презентацији Повереника за заштиту равноправности:
www.ravnopravnost.gov.rs; на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs; на
порталу е-управе; на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви појмови употребљени у овом конкурсу у мушком
граматичком роду обухватају мушки и женски род лица
на која се односе.

ЈАГОДИНА
ОПШТИНСКА УПРАВА

35213 Деспотовац
Милосава Здравковића Ресавца 4

Орган у коме се положај попуњава: Општинска
управа општине Деспотовац, Милосава Здравковића
Ресавца 4.
Радно место положај који се попуњава:

Начелник Општинске управе општине
Деспотовац
радни однос се заснива на 5 година

Опис посла: представља Општинску управу, координира и усмерава рад Општинске управе, припрема
предлог Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе и доставља га Општинско већу на усвајање, распоређује
запослене у Општинској управи, решава о правима,
обавезама и одговорностима запослених у Општинској управи, из области радних односа у складу са
Законом, подноси надлежним органима извештај о
раду Општинске управе, одлучује о распореду, почетку и завршетку радног времена у Општинској управи,
решава сукоб надлежности између организационих
јединица Општинске управе, закључује неопходне уговоре који су у вези са обављање послова из делокруга
Општинске управе, у складу са законским прописима ,
Статутом и другим актима Скупштине општине и актима других органа општине, врши и друге послове који
су му стављени у надлежност Законом , Статутом и другим актима органа општине.
УСЛОВИ: стечено високо образовање правних наука
на академским студијама другог степена, мастер академске студије; специјалистичке струковне студије,
специјалистичке академске студије) високо образовање на основним академским студијама у трајању
од најмање 4 године обима 240 ЕСПБ бодова, односно високо образовање стечено у складу са прописима
који су важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању. Радно искуство 5 година, положен стручни испит за рад у органима државне управе, стручно
знање које се проверава у изборном поступку; познавање закона о локалној самоуправи, Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне
самоуправе, Уредбе о критеријумима за разврставање
радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе и уредбе о спровођењу интерног и јавног
конкурса за попуњавање радних места у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе - усмена провера.
Услови за рад на положају: да је пунолетан држављанин Републике Србије, да није правоснажно осуђиван за
безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, да му
раније није престајао радни однос у државном органу,
односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног
односа, да има општу здравствену способност, да детаљно познаје принципе, методе рада и најбоље примере из

праксе у правној области која се стиче радним искуством
у струци од најмање 5 година, као и вештина да се стечена знања примене.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал или оверена фотокопија дипломе о завршеном правном факултету, доказ о радном искуству,
оверена фотокопија потврде о положеном испиту за рад
у органима управе или положеном правосудном испиту,
уверење да се не води истрага за кривична дела не старије од 6 месеци), уверење да кандидт није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци, уверење о општој здравственој способности (не
старије од 6 месеци).
Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања упубликацији „Послови“. Рок почиње да тече
наредног дана од дана објављивања. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са назнаком: „За јавни
конкурс за попуњавање положаја (постављење начелника Општинске управе)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Емил Милетић, телефон 064/8774579 и
035/613-088.
Неблаговремене, недопуштене или непотпуне пријаве ће бити одбачене. Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија именована од стране Општинског већа
општине Деспотовац. Овај конкурс се објављује на wеб
страници општине Деспотовац, огласној табли општине Деспотовац и публикацији “Послови”.
Место дан и време када ће се спровести изборни
поступак, са кандидатима чије су пријаве благовремене,
допуштене и разумљиве и потпуне уз које су приложени
сви потребни докази, који испуњавају услове за рад на
оглашеном радном месту, провера стручног знања које се
вреднује у изборном поступку (усмена провера) обавиће
се наредног дана по истеку јавног конкурса у малој сали
Општинске управе Деспотовац, са почетком у 10 сати, о
чему ће кандидати бити обавештени на контакт бројеве
телефона, мејлове, адресе и сл)који наведу у својим пријавама.
Напомена: Сви изрази, појмови, именице, придеви и
глаголи у овом конкурсу који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације на
особе женског пола.

НОВИ СА Д
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТУРИЈА
21215 Турија, Светог Саве 30

Секретар

на период од 4 године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; најмање 3 године
радног искуства на истим и сличним пословима. Пријаве доставити на горенаведену адресу. Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПАНЧЕВО
УСТАНОВА ЗА СПОРТ КОВИН
26220 Ковин, Цара Лазара 85
тел. 013/742-021

Директор

за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које
има високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академских студија, специјалистичким академским студијама, односно основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету или стечено високо образовање на студијама првог степена у обиму од 180 ЕСПБ бодова (основне
академске односно струковне студије), у трајању од три
године или више образовање, по пропису који је важио
до 10.09.2005. године; положен стручни испит у области
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спорта у звању спортски менаџер; најмање 3 године радног искуства на пословима у установама спорта
или спортским савезима; да је држављанин РС, да има
општу здравствену способност; да није осуђиван и да се
против кандидата не води истрага или да је покренут
кривични поступак за кривично дело које га чини недостојним за обављање послова директора. Уз писмену
пријаву са биографијом, кандидат је дужан да достави
следећа документа, у оригиналу или овереној фотокопији: диплому о завршеном факултету, уверење о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених са холограмом, уверење о држављанству не старије
од 6 месеци, потврду о радном искуству, уверење суда
да се против кандидата не води истрага и није покренут кривични поступак, не старије од 6 месеци. Кандидати подносе пријаве на конкурс у року од 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве са
потребном документацијом достављају се на горенаведену адресу, са назнаком (на коверти): „Пријава на
конкурс за директора Установе“. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, Конкурсна комисија
одбацује решењем. Вредновање пријављених кандидата врши се на основу усмене провере. О дану и времену
провере кандидати ће бити обавештени на телефон који
буде означен у поднетој пријави. Директора именује СО
Ковин, на основу предлога УО. Кандидат који на усменој
провери постигне најбоље резултате обавезан је да пре
доношења одлуке о избору достави лекарско уверење
о општој здраственој способности. Ближе информације
дају се радним даном од 10 до 13 часова, путем телефона: 064/2125-056. Задужено лице за информације је
Драган Мићовић, председник Комисије.

Трговина и услуге
INTERMEZZO SYSTEM
ДОО БЕОГРАД
Продавац у киоску и мини-маркету

на одређено време, пробни рад 6 месеци
20 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељно радно
искуство у трговини, у раду са новцем и фискалном
касом, али није пресудно; основно познавање рада на
рачунару. Рад у сменама, ноћни рад. Трајање конкурса:
24.10.2018. године. Кандидати који испуњавају услове
конкурса могу послати своју радну биографију na e-mail:
office@intermezzosystem.rs.

„ДОН ДОН“ ДОО
Београд
тел. 034/505-564

Пекар

на одређено време 24 месеца, за рад у
Крагујевцу
5 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на занимање; пожељно радно искуство на истим или сличним
пословима.

Радник у пекарској производњи

на одређено време 24 месеца, за рад у
Крагујевцу
10 извршилаца

УСЛОВИ: завршена основна школа, средња стручна
спрема/без обзира на занимање; пожељно радно искуство на истим или сличним пословима. Опис посла:
помоћни послови у пекарској производњи.

ОЗЗ „НАДАЉ“

„АС БРАЋА СТАНКОВИЋ“ ДОО

Бегаљица, Бориса Кидрича 1
e-mail: marijana.crncevic@pekara-as.rs

21216 Надаљ, Светог Саве 31

Књиговођа

на одређено време 6 месеци

Пекар

УСЛОВИ: VII/1, VI, IV степен стручне спреме, економске струке; са радним скуством од 1 године; познавање рада на рачунару. Доставити: потврду о завршеној стручној спреми; доказ о радном искуству
(потврда послодавца или препорука послодавца или
пријава и одјава са обавезног осигурања), доказ о радном искуству треба да садржи податке о раду у струци као и о дужини трајања тог рада; личну биографију - CV. Кандидати који испуњавају наведене услове
биће позвани на разговор и проверу знања. Пријаву и
потребну документацију слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса.

„БРАНКОВИНА“ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ
И ТРГОВИНУ
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УСЛОВИ: било који степен стручне спреме, са минимум 4 месеца искуства у раду као пекар, пица мајстор,
посластичар. Кандидати своје пријаве могу слати путем
имејла: marijana.crncevic@pekara-as.рс или се могу
пријавити на број телефона: 062/8853-796, у року од
30 дана од дана објављивања конкурса.

ЕНТЕРИЈЕР ПАВЛОВИЋ ДОО
11000 Београд, Генерал Жданова 86 а
Бели Поток
тел. 011/3907-700

Бравар

11000 Београд, Узун Миркова 7
тел. 063/480-000

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, бравар; радно
искуство 6 месеци. Кандидати могу да се јаве на контакт телефон: 011/3907-700. Конкурс остаје отворен до
15.10.2018. године.

Кувар

на одређено време

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме, без обзира на занимање. Кандидати треба да се јаве на наведени број телефона. Рок за пријављивање 24.10.2018.
године.

ПП “ЛИОН-БЕЛФ”

АУТО-ЦЕНТАР „СТОЈАНОВ“

11070 Нови Београд, Војвођанска 134

Ауто-механичар

пробни рад 1 месец
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању, радно искуство 12 месеци, возачка дозвола Б категорије, сертификат за заваривача за гасно пламено заваривање. Пријаве слати на e-mail: acstojanov@gmail.com.

11000 Београд, Македонска 30
тел. 011/3373-073

Рецепционер - портир
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1, VI или IV степен стручне спреме, без
обзира на занимање; енглески језик - почетни ниво;
пожељна лиценца за обављање послова обезбеђења.
Кандидати треба да пошаљу CV на e-mail: lionbelf@sbb.
rs или да се јаве на наведени број телефона.

АГЕНЦИЈА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И
ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА “ПАНЧЕВО”
26000 Панчево, Стара 2

Физички послови

GENERALI
OSIGURANJE SRBIJA ADO

ископ земље, утовар и истовар ствари,
пробни рад 1 месец
3 извршиоца

Саветник за осигурање живота

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије; искуство у
раду са ручним алатима, алатима за пољске и шумске радове. Теренски рад, обезбеђен превоз, смештај
и исхрана. Слање пријава на имејл: diantonije@gmail.
com, јављање кандидата на телефон: 066/930-3062.

Београд, Владимира Поповића 8
тел. 064/811-0717

за рад у Новом Саду
5 извршиоца

УСЛОВИ: VI/2, VI/1, V, IV степен; теренски рад; пожељно радно искуство. Јављање на горенаведени телефон.
Рок за пријаву 25.10.2018.

„АС - БРАЋА СТАНКОВИЋ“ ДОО
Бегаљица, Бориса Кидрича 1
тел. 062/803-8840

„ТРГОЦЕНТАР“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Вишњичка 61а
тел. 060/809-2111, 064/848-1083
064/803-1038, 064/803-1018
е-mail: zlatagajic@trgocentar.rs

Продавац у пекари
100 извршилаца

Магационер

за рад у Новом Саду, пробни рад 1 месец
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен; рад у сменама; ноћни
рад. Јавлање на горенаведени телефон. Рок за пријаву
23.10.2018.

Пекар

50 извршилаца

Припремач пице
100 извршилаца

Магационер

40 извршилаца

ОСТАЛО: Рад у сменама, ноћни рад. Кандидати могу да
се јаве на контакт телефон: 034/505-564, најкасније до
24.10.2018. године.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

на одређено време од 12 месеци са пробним
радом од 2 месеца, место рада: Земун, Ђорђа
Чутуковића 1
4 извршиоца

Радник за печење готових производа
100 извршилаца

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме; радно искуство:
небитно; место рада: Београд, све општине; рад у сменама, обезбеђен смештај, исхрана и превоз. Заснивање
радног односа на неодређено време. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на горенаведене телефоне особи за контакт - Јелени Јањић.

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

Трговина и услуге

„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.

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

Фактуриста у погону

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

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

Водоинсталатер

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

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

Електричар

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

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

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
Бесплатна публикација о запошљавању

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.

Помоћни радник/хигијеничар

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

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

Магацински радник

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

Опис посла: брига о пријему, складиштењу, комисионирању и разврставању производа; редовно одржавање робе и свих површина у објекту.
УСЛОВИ: без обзира на образовање; неопходно радно
искуство у траженом занимању - минимум 6 месеци.
Обезбеђен смештај. Рад у сменама.
ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне. Кандидати
своје пријаве могу да доставе путем имејла или да се
јаве на телефоне: 011/2260-556, локал 113, 062/8893090 (од 8 до 16h). Лице за контакт: Силвана Кинкела.

Национална служба
за запошљавање

„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.

„OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS YU“
DOO
Мали Пожаревац, Ауто-пут Београд-Ниш
e-mail: veljovicdj@gmail.com
тел. 060/644-9883

Касир

за рад у Суботици
10 извршилаца

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

Конобар

за рад у Суботици
10 извршилаца

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

Кувар

за рад у Суботици
10 извршилаца

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

ИПП ЦЕНТАР

„ALARMGUARD 24“ DOO

18000 Ниш, Хумска 4ф
e-mail: posao@ippcentar.com

18116 Брзи Брод, Богдана Кнежевића 6

Послови физичког обезбеђења

AngularJS frontend developer
УСЛОВИ: програмер; неопходна знања: Java Script;
Angular JS; HTML5; CSS3/Saas; пожељна знања: неки
од JS framework-a (Angular 2, React, Ember.js...); развој
хибридних апликација (Cordova, lonic...), UX/UI design,
CV. Рок за пријаву: 05.10.2018. године.

„МИКОПС“ ДОО

УСЛОВИ: средња стручна спрема, конобар; радно искуство: 24 месеца; енглески језик - средњи ниво.

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком
занимању; возачка дозвола Б категорије; знање енглеског језика.

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.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме електротехничке
струке; возачка дозвола Б категорије; знање енглеског
језика.

„РЕВНОСТ“ АД

„КОПАОНИК“ АД БЕОГРАД

Нови Сад, Балзакова 3

Комунални хигијеничар

на одређено време, место рада Београд
(Нови Београд)
6 извршилаца

Комерцијалиста

Сервисер фотокопирних апарата

11000 Београд, Змај Јовина 3
e-mail: pravna.sluzba@adkopaonik.co.rs

Менаџер продаје

„QUAN JU DE“ DOO

Руководилац комерцијалне службе

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме, без обзира на занимање.

Помоћни радник
УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме без обзира
на занимање.
ОСТАЛО: Кандидати треба да се јаве на наведени број
телефона. Рок за пријављивање 25.10.2018. године.

ВОЈНА УСТАНОВА „ДЕДИЊЕ“
11000 Београд, Делиградска 40а
тел. 066/805-8401

Пекар

на одређено време
4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању; 12 месеци радног искуства.

СЕРВИС РАСХЛАДНИХ И
КЛИМА-УРЕЂАЈА „ЕСКИМО“
34000 Крагујевац, Војводе Путника 5
тел. 065/6565-651

Сервисер за расхладне уређаје
УСЛОВИ: средња стручна спрема, електротехничар за термичке и расхладне уређаје или механичар
за расхладне уређаје, возачка дозвола Б категорије.
Теренски рад. Кандидати могу да се јаве на број телефона: 065/6565-651, најкасније до 26.10.2018. године.
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Радник у производњи окова
на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме хемијске
струке; пожељно радно искуство; CV. Рок за пријаву:
15 дана.

ПР ВУЈИЧИЋ ТРГОВИНА НА
ВЕЛИКО МАШИНАМА

Консалтинг менаџер

за рад у Нишу

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме. Рад у
сменама. Трајање конкурса: до попуне. Потребно је
да се кандидати јаве на телефоне: 064/5255-353 или
069/2605-976.

Конобар

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/804-007
e-mail: office@vabis.co.rs

26300 Вршац, Београдски пут бб
e-mail: zajednozavrsac@outlook.com

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломирани
економиста, дипломирани машински инжењер; знање
рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије; знање
енглеског језика; радно искуство до 2 године у продаји
изолација, водоинсталација, црне металургије, профила. Рок за пријаву: 12.10.2018. године.

11000 Београд, Васе Пелагића 32
тел. 063/8330-162

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању; лиценца за рад на пословима физичког обезбеђења; возачка дозвола Б категорије. Телефон за
контакт: 060/562-7200.

ДОО “ВАБИС”

Конобар

18000 Ниш, Војводе Танкосића 6, лок. 5
e-mail: prodaja@mikops.rs

на одређено време 3 месеца, предвиђен
пробни рад
6 извршилаца

на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца

за рад у Нишу

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломирани
економиста; дипломирани машински инжењер; знање
рада на рачунару; возачка дозвола Б категорије; знање
енглеског језика; радно искуство до 3 године у продаји
изолација, водоинсталација, црне металургије, профила. Рок за пријаву: 12.10.2018. године.

РАДЊА „ТИФИ-ПРОМ“
18000 Ниш, Књажевачка 6

Женски фризер
УСЛОВИ: женски фризер, са радним искуством до 6
месеци. Телефон за контакт: 064/221-0029.

пробни рад 2 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: средњи степен стручне спреме, радно искуство од једне године на сличним пословима, возачка
дозвола Б категорије, средњи ниво енглеског језика и
познавање рада на рачунару. Пријаве слати на горенаведени мејл. Рок за пријаву 01.11.2018. године.

SERBIA BROADBAND
СРПСКЕ КАБЛОВСКЕ МРЕЖЕ ДОО
11000 Београд, Булевар Пека Дапчевића 19

Контролор уређаја
4 извршиоца

УСЛОВИ: демонтажа и монтажа уређаја са терена, провера исправности уређаја, упаривање уређаја за дигитализацију, скенирање опреме пред слање на терен;
средња стручна спрема, IV степен, пожељно знање
рада на рачунару. Кандидати своје пријаве могу слати
путем имејла: jelena.aslimoski@sbb.rs. Рок за пријаву на
конкурс је 15.10.2018.

CITY EXPRESS DOO

ДОО „НЕЦА ТТПП“

11000 Београд, Кумодрашка 240
тел. 011/309-3061

18400 Прокупље, Авалска 17

Продавац

за рад у Нишу, Доњем Међурову и Лалинцу
3 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV, V или VI степен стручне спреме у било
ком занимању. Телефон за контакт: 063/1048-027.

МАЈСТОР У КУЋИ

Магационер

пробни рад 6 месеци
4 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема. Ноћни рад и рад у
сменама.

Курир, достављач пошиљки у брзој
пошти

18000 Ниш, Сомборска 19
e-mail: majstorukuci.nis@mail.com

пробни рад 6 месеци
4 извршиоца

Продавац електро и водоводног
материјала
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - продавац, са радним
искуством до 12 месеци. Телефон за контакт: 060/0230867.

Сервисер водоинсталатер

УСЛОВИ: III степен стручне спреме - водоинсталатер;
радно искуство до 12 месеци; возачка дозвола Б категорије. Телефон за контакт: 063/8458-443.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, возач; возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: Кандидати своје пријаве могу слати поштом
или путем имејла: ruzica.vidic@cityexpress.rs или се могу
јавити путем телефона: 011/309-3061, 011/309-3049,
контакт особа Ружица Видић. Разговор са заинересованим кандидатима се обавља на адреси: Београд,
Насеље Радиофар, Светог Саве 36. Конкурс је отворен
до попуне радног места.
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KRASNIQI INTERNATIONAL
MARKETING
34000 Крагујевац
тел. 034/202-572, 061/190-44-03

Оператер у кол-центру

на одређено време 6 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: од IV до VII степен стручне спреме, без
обзира на занимање; радно искуство није неопходно; познавање немачког језика, почетни, средњи или
виши конверзацијски ниво. Предвиђен пробни рад 1
месец. Кандидати могу да се јаве послодавцу на контакт телефоне: 034/202-572 или 061/190-44-03, најкасније до 10.10.2018. године.

PRO-TECH MAX DOO
11173 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 109/1/2
е-mail: ivana.djurovic@protechmax.rs

Портир

на одређено време 3 месеца за рад у
Суботици
5 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, било ког
образовног профила; пожељна возачка дозвола Б
категорије; доказ о неосуђиваности обавезно; пожељно знање енглеског језика; пожељан али није обавезан испит из противпожарне заштите, рад на рачунару,
лиценца као и дозвола за ношење оружја. Пробни рад
1 месец. Ноћни рад. Кандидати своје биографије могу
слати на горе наведену имејл-адресу. Контакт телефон
064/878-31-04. Оглас важи до 26.10.2018.

МПП “ЈЕДИНСТВО” АД
31205 Севојно, Првомајска бб
тел. 031/532-911

Помоћни радник

на одређено време од 2 месеца
5 извршилаца

Опис посла: ручни ископ канала за потребе извођења
радова гасовода на територији Ужица, обрачун зараде
се врши по основу постигнутог радног учинка (норме),
тј. по дужном метру ископа.
УСЛОВИ: НК или ПК радник. Пријаве се подносе на
адресу или на e-mail: office@mppjedinstvo.co.rs. Све
информације могу се добити на телефон: 031/532-911
локал 134.

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА
„ЈОВАН РИСТИЋ“

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

Виша медицинска сестра - техничар

на одређено време ради замене одсутног
запосленог који је на боловању

18330 Бабушница, Ивице Миладиновића 2

у амбуланти у Служби за здравствену
заштиту одраслих становника и запослених
са хитном медицинском помоћи, кућним
лечењем и стоматолошком здравственом
заштитом, на одређено време до 31.12.2018.

УСЛОВИ: високо образовање медицинске струке; на
основним студијама првог степена (струковне/академске), по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама
у трајању од најмање две године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у звању више, односно струковне
медицинске сестре.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидат треба да приложи: кратку биографију; извод из матичне књиге
рођених; диплому о стеченој стручној спреми; потврду о положеном стручном испиту; лиценцу; доказ о
радном искуству (фотокопија радне књижице, уговора
о раду или потврде о раду или другом виду ангажовања). Документацију доставити у овереним фотокопијама, достављена документација се не враћа. Рок за
пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Пријаве се могу доставити
лично или слати на горенаведену адресу, са назнаком
„Пријава на оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара бб
тел. 017/815-202

Доктор медицине
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет и положен стручни испит. Кандидат
уз пријаву треба да достави оверен препис или фотокопију дипломе - уверење о завршеном медицинском
факултету, оверен препис или фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; потврду НСЗ о дужини чекања на запослење; доказ о радном искуству у
струци након положеног стручног испита на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија радне
књижице или потврда послодавца); лекарско уверење
о здравственој способности за рад (по извршеном избору кандидата - за изабраног кандидата); биографију са
адресом и контакт телефоном.

Возач
УСЛОВИ: КВ возач моторних возила, поседовање дозволе Б, Ц и Е категорије. Кандидат уз пријаву треба да
достави оверени препис или фотокопију дипломе - уверење о завршеном III степену стручне спреме, профил
возач моторних возила, потврду НСЗ о дужини чекања
на запослење; доказ о радном искуству у струци (фотокопија радне књижице или потврда послодавца);
лекарско уверење о здравственој способности за рад
(по извршеном избору кандидата, за изабраног кандидата); биографију са адресом и контакт телефоном.

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС
Бесплатна публикација о запошљавању

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ОСТАЛО: Пријаве доставити на горенаведену адресу
у року од 8 дана од дана оглашавања у публикацији
„Послови“. Избор између кандидата који испуњавају
услове огласа извршиће се на основу члана 9, тач. 3 и 4
Посебног колективног уговора за здравствене установе
чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина
и Јединица локалне самоуправе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

www.nsz.gov.rs

Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња медицинска школа, положен стручни испит. Уз пријаву поднети:
краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној
одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију радне књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду послодавца, извод
из матичне књиге рођених, извод из матичне књиге
венчаних уколико је кандидат променио презиме, уверење о држављанству, копију личне карте. Напомена:
лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за
које је расписан оглас, дужан је да достави кандидат
који буде примљен у радни однос. Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве
и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у
радни однос обавиће се разговор, ради прибављања
додатних релевантних података за доношење одлуке
о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке
обрађује Одељење за кадровске и административне
послове ОБ. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији Националне службе за
запошљавање „Послови“. Пријаве слати у затвореним ковертама на горенаведену адресу или доставити
лично у Правну службу ОБ. Неблаговремене пријаве
и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при избору кандидата.

MILLENIUM MEDIC
ПОЛИКЛИНИКА

11000 Београд, Молерова 11
тел. 011/244-7447

Лаборант

пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинско-лабораторијски техничар; основна информатичка обука,
положен стручни испит. Кандидати треба да пошаљу
CV на e-mail: poliklinika@mileniummedic.rs.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”

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

Доктор медицине

у Одељењу судске медицине, пробни рад

Опис послова: прима позиве за излазак на терен у
оквиру територијалне надлежности коју одређује
Секретаријат за здравство Скупштине града Београда,
одлази на наведене адресе, прегледа лице у законски предвиђеном року и утврђује да ли је наступила
смрт, као и идентитет преминуле особе, уколико утврди да смрт није наступила, пружа мере реанимације и/
или другу врсту медицинске помоћи до доласка екипе
Градског завода за хитну медицинску помоћ, прегледом тела, медицинске документације и анализом хетероанамнестичких података добијених од присутних
лица утврђује време и узрок смрти и уколико је смрт
природна члану породице, старатељу или опуномоћеном лицу издаје Потврду о смрти попуњену у складу
са постојећим упутством Института за јавно здравље
Србије, обавештава дежурну службу МУП - а у свим
случајевима у којима постоји сумња на насилну смрт,
несавесно лечење, у ситуацијама када није могуће
утврдити природу и узрок смрти, као и у околностима када нема законских наследника или лица која би
прихватила обавезу сахрањивања посмртних остатака.
Тада издаје образац „Констатација смрти”, увек користи
прописану ХТЗ опрему, правилно одлаже медицински
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отпад, издаје потврду о смрти на основу потврде о
ослобађању од судскомедицинске обдукције издате од
стране дежурног јавног тужиоца, уредно води судскомедицинску документацију у писаном и електронском
облику и адекватно архивира један примерак издате
потврде о смрти, стручно се усавршава у свим областима, а посебно аке се организује циљани програм едукације из ове области и о томе на крају сваког месеца
подноси извештај непосредном руководиоцу, о сваком
нежељеном догађају у најкарћем року обавештава
непосредног руководиоца, одговара за рад на терену
екипе коју чине лекар и возач и води рачуна о рационалном и одговорном трошењу свих материјалних
ресурса, увек у свом раду примењује Кодекс понашања
запослених, трајно поштује обавезу чувања лекарске
тајне, помаже у раду и едукацији новозапослених уколико немају радног искуства у овој области, обавља
и остале послове из домена своје струке, а изузетно,
у ванредним околностима и друге послове по налогу непосредног руководиоца или виших руководиоца
Дома здравља.
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен
стручни испит, VII/1 степен стручне спреме, лиценца или решење о упису у комору, познавање рада на
рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију
дипломе о завршеном факултету , фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце
или фотокопију решења о упису у комору и фотокопију
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које
се не враћају кандидатима.

Медицинска сестра - техничар
пробни рад

Опис послова: води потребну евиденцију о осигураницима, здравственом стању корисника и популације,
учествује у превентивним прегледима, скрининзима и
здравствено-васпитном раду, врши примарну обраду
ране/завој и по потреби компресивни завој и тампонаду, ставља фиксациони завој и врши скидање конаца
и копчи, ЕКГ, инхалације, инфузија, врши апликовање
хуманог имуноглобулина и других лекова, инцизија,
транспортну имобилизацију, обраду опекотина, испирање уха, превијање у стану болесника, даје вакцине у амбуланти и на терену, као и ињекције у сужби
и стану болесника, прати болесника до болнице, по
налогу лекара, врши требовање и набавку ампулираних лекова и инструмената. Контролише рок трајања
лекова и санитетског материјала и контролише хладни ланац лекова, ради са компјутерима и видео-терминалима, обавља послове на пријему пацијената, наплата партиципације у складу са прописима и
слично, одговорна је за правилно вођење медицинске документације, фактурише здравствене услуге
које пружа, учествује у изради извештаја, учествује у
спровођењу плана здравствено-васпитног рада, ради
у тиму, врши заказивање пацијената лично и телефоном, врши стерилизацију инструмената, обавља
дезинфекцију радног простора у интервенцијама,
превијалишту и ординацији, разврстава медицински
отпад, обележава и одлаже у за то предвиђене кесе,
узима брис рана, ради и остале послове из свог делокруга по налогу одговорне сестре, за свој рад одговора одговорној медицинској сестри, непосредном руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општи
смер, положен стручни испит, IV степен стручне спреме, лиценца или решење о упису у комору, познавање
рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows
окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе
о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце
или фотокопију решења о упису у комору и фотокопију
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које
се не враћају кандидатима.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа, поштом или личном доставом у
писарницу Дома здравља „Др Милутин Ивковић“, Кнез
Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. Обавезно назначити
за које радно место се конкурише. Резултати огласа ће
бити објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.
org.rs и на огласној табли - IV спрат.
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ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар

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 боловања дужег од 30
дана, пробни рад од 3 месеца

Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту болесника; даје терапију и предузима друге медицинско-техничке радње које је одредио лекар; узима и шаље материјал на лабораторијске анализе; ради и друге послове
из свог делокруга а по налогу начелника и главне сестре
Одељења; учествује у сменском раду; за свој рад одговорна је начелнику и главној сестри Клинике.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
да поседују средњу стручну спрему IV степен, завршену средњу медицинску школу, педијатријски или општи
смер; положен стручни испит; да имају 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 извода 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; кратка биографија
(Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном,
имејл-адресом.
ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Приликом заснивања радног односа, кандидат је
дужан да достави лекарско уверење о здравственој
способности за послове које ће обављати и фотокопију
личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу. Кандидати који испуњавају услове из
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних података који могу бити важни за одлуку о
пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена у
току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања). 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.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕЧЕЈ
23272 Нови Бечеј, Трг ослобођења 2

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Пријаву на конкурс може поднети лице које
поред општих услова прописаних законом, испуњава
и следеће посебне услове: да је доктор медицине и
да има најмање пет година радног искуства у области
здравствене заштите или доктор медицине специјалиста из грана медицине које су делатност Дома здравља
и да има четири године радног искуства по завршеној специјализацији или доктор стоматологије са најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите или специјалиста стоматологије из грана
стоматологије које су делатност стомаолошке службе
Дома здравља и да има четири године радног искуства по завршеној специјализацији или дипломирани
фармацеут са најмање пет година радног искуства у
здравственој заштити; да је дипломирани економиста
или дипломирани правник или дипломирани психолог са завршеном едукацијом из области здравственог
менаџмента са најмање пет година радног искуства у
области здравствене заштите.

ОСТАЛО: Кандидати у конкурсној документацији достављају: пријаву на конкурс; личну и радну биографију (CV); уверење о држављанству; оверену фотокопију радне књижице кандидата или потврду о радном
стажу; оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; оверену фотокопију уверење о положеном стручном испиту; уверење да се против кандидата не води кривични поступак, као и потврду да није
осуђиван за дела које га чине недостојним обављања
функције директора здравствене установе; оверена
фотокопија дипломе о завршеној едукацији из области
здравственог менаџмента уколико је кандидат дипломирани економиста, дипломирани правник или дипломирани психолог; План и програм рада и развоја ДЗ
Нови Бечеј за мандатни период. Овера фотокопије
докумената не сме бити старија од 6 месеци од дана
објављивања конкурса. Кандидати достављају пријаву
са доказима о испуњавању услова у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на конкурс за избор директора - не отварати”, поштом на горенаведену адресу или
лично, на писарници ДЗ. Рок за подношење пријава је
15 дана рачунајући од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Управни одбор ДЗ Нови Бечеј дужан је да у року
од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса изврши избор кандидата и предлог достави оснивачу. На
основу предлога УО оснивач у року од 15 дана од дана
достављања предлога именује директора. Директор
здравствене установе именује се на период од четири
године, највише два пута узастопно.

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17
тел. 011/8241-100

Доктор медицине
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински
факултет; обављен приправнички стаж и положен
стручни испит; минимум 1 година радног искуства са
тежим пацијентима. Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију са адресом, контакт телефоном
и мејл адресом; неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи, положеног стручног
испита.

Виши физиотерапеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме; виша медицинска
школа - струковни терапеут; обављен приправнички
стаж и положен стручни испит; минимум 1 година радног искуства са полупокретним и непокретним пацијентима. Кандидати су обавезни да доставе: кратку
биографију са адресом, контакт телефоном и имејл-адресом, неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи, положеног стручног испита.

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа
- смер лабораторијски техничар; обављен приправнички стаж и положен стручни испит; минимум 1 година
радног искуства са истим пословима. Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл-адресом, неоверене фотокопије
радне књижице, дипломе о завршеној школи, положеног стручног испита.

Кућни мајстор
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; минимум 6 месеци
радног искуства на истим пословима; возачка дозвола
Б категорије. Кандидати су обавезни да доставе: кратку
биографију са адресом, контакт телефоном и мејл-адресом, неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи, возачке дозволе.

Помоћни кувар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме; минимум 6 месеци радног искуства на истим пословима. Кандидати су
обавезни да доставе: кратку биографију са адресом,
контакт телефоном и мејл-адресом, неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи.
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Медицина

Сервирка

2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме; школа за ПК раднике; минимум 6 месеци радног искуства на истим
пословима. Кандидати су обавезни да доставе: кратку
биографију са адресом, контакт телефоном и мејл-адресом, неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о завршеној школи.
ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на наведену адресу Института, правна служба, са назнаком “Пријава за
конкурс”, са навођењем радног места за које се конкурише. Пријаве морају да буду примљене у Институту за рехабилитацију најкасније осмог дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање, и то најкасније до
11.10.2018. године као последњег дана рока за подношење пријава до 14 часова, без обзира на начин
доставе. Пријаве које буду примљене у Институту за
рехабилитацију после истека дана и сата наведеног у
овом огласу одбациће се као неблаговремене и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и
сата када су примљене у Институту за рехабилитацију.
Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као непотпуне.

ПУ „ДЕТЛИЋ“
11080 Земун, Алтина, Добановачки пут 34

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра.
Кандидати се могу пријавити у року од 30 дана од дана
објављивања конкурса, на број телефона: 061/637-8922.

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „R-MEDICAL“
11000 Београд, Бистричка 2
тел. 064/658-7027

Лекар специјалиста медицине рада
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, завршен медицински факултет - специјалиста медицине рада са
лиценцом.

Медицинска сестра
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен струцне спреме, средња медицинска школа, лиценца за рад.
ОСТАЛО: Уз CV са сликом доставити и фотокопије
дипломе и фотокопију лиценце. Рок за конкурисање је
15 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА БОР
19210 Бор, Др Мишовића 1

1) Доктор медицине

за рад у Служби за пријем и збрињавање
ургентних стања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да
испуњавају и следеће посебне услове: завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит, решење о упису у комору и лиценца за рад. Критеријуми за избор кандидата: просечна
оцена студирања, дужина студирања, дужина чекања
на посао, радно искуство у струци по положеном стручном испиту, оцена на разговору.

2) Медицинска сестра - техничар

за рад у Служби за анестезију са
реаниматологијом и амбулантом за бол

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да
испуњавају и следеће посебне услове: завршена медиБесплатна публикација о запошљавању

цинска школа, IV степен стручне спреме општег смера, положен стручни испит, решење о упису у комору
и лиценца за рад. Критеријуми за избор кандидата:
просечна оцена завршног испита, дужина чекања на
посао, радно искуство у струци по положеном стручном
испиту, оцена на разговору.
ОСТАЛО: Кандидати могу бити позвани на разговор
ради пружања додатних информација које могу бити
важне за одлуку о избору кандидата. Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе доказе о испуњености
општих и посебних услова - неоверене копије (неће се
враћати кандидатима), уз краћу биографију са потребним подацима за контакт (CV). Кандидат који буде
изабран, пре закључења уговора о раду дужан је да
достави доказ о здравственој способности за рад на
наведеним пословима (лекарско уверење) и оригинале или оверене фотокопије потребне документације.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање и на
сајту Министарства здравља РС. Пријаве са потребном
документацијом доставити на горенаведену адресу, са
назнаком „За оглас” и бројем радног места за које се
конкурише.

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

Медицинска сестра- техничар

на Одељењу за општу и адолесцентну
педијатрију и токсикологију Службе за
општу и адолесцентну педијатрију и
епилептологију Стационара Клинике за
педијатрију, на одређено време до повратка
запосленог са боловања, пробни рад до 3
месеца
2 извршиоца

Опис посла: спроводи негу болесника, брине се о
пријему, нези и отпусту болесника, даје терапију и
прати болесника на дијагностичке претраге, узима и
шаље материјал на лабораторијске анализе, ради и
друге послове из свог делокруга а по налогу непосредног руководиоца, учествује у сменском раду, за свој рад
одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри
Клинике и Института.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
да поседују средњу стручну спрему IV степен завршену
средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра техничар или медицинска сестра - техничар; положен
стручни испит; лиценца за рад. Уз пријаву се подносе
у оригиналу или овереној копији следећа документа:
диплома о завршеној средњој медицинској школи, уверење о положеном стручном испиту, дозвола за рад
- лиценца издата од надлежне коморе или решење о
упису у именик коморе; уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда) не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван
(уверење из полицијске управе) не старије од 6 месеци; доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду,
потврда послодавца); кратка биографија (Curriculum
Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, и-мејл
адресом. 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 о
раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености,дужина трајања школовања). Приликом заснивања радног односа, кандидат
је дужан да достави лекарско уверење о здравственој
способности за послове које ће обављати, фотокопију
личне карте, доказ о извршеној или започетој имунизацији на хепатитис Б, вакцинални статус, санитарну
књижицу. Пријаве се предају у затвореној коверти
лично или поштом на адресу Института са назнаком
„Пријава на оглас за пријем две медицинске сестре

- техничара на Одељењу за општу и адолесцентну
педијатрију и токсикологију до повратка запослених са
боловања”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

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

Виши РТГ техничар

у Одељењу за радиолошку дијагностику
у Служби за дијагностику и заједничке
медицинске послове, на одређено време до 6
месеци, пробни рад до 3 месеца
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
основне студије у трајању од најмање две године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године или струковне студије првог
степена (основне струковне студије) по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године, положен стручни испит, лиценцу за рад.
Кандидати подносе својеручно потписану молбу за
пријем и биографију са адресом, контакт телефоном и
и-мејл адресом уз коју се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о завршеним
основним или струковним студијама првог степена
(наведено у посебним условима); уверење о положеном стручном испиту, здравствена способност за рад у
радиологији, познавање рада на рачунару (MS Office),
дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе
или решење о упису у именик коморе, уверење да се
против кандидата не води кривични поступак (уверење
суда) не старије од 6 месеци, уверење да кандидат није
осуђиван (уверење из полицијске управе) не старије од
6 месеци, доказ о радном искуству уколико га кандидат
поседује (оверена копија радне књижице, уговора о
раду, потврда послодавца).

Медицинска сестра - техничар

за потребе Клинике за педијатрију, за
потребе Клинике за дечју хирургију
5 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
да поседују средњу стручну спрему IV степен - завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска
сестра - техничар или медицинска сестра - техничар;
да имају положен стручни испит; да имају лиценцу за
рад. Кандидати подносе својеручно потписану молбу за
пријем и биографију са адресом, контакт телефоном и
и-мејл адресом уз коју се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплому о завршеној
средњој медицинској школи, уверење о положеном
стручном испиту, дозволу за рад - лиценцу издату од
надлежне коморе или решење о упису у именик коморе, уверење да се против кандидата не води кривични
поступак (уверење суда) не старије од 6 месеци, уверење да кандидат није осуђиван (уверење из полицијске управе) не старије од 6 месеци, доказ о радном
искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија
радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца).

Лабораторијски техничар

у Генетској лабораторији Службе за
медицинску генетику Стационара Клинике за
педијатрију

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове
прописане законом, као и следеће посебне услове: да
поседују средњу стручну спрему IV степен - завршену
средњу медицинску школу, смер лабораторијски техничар; да имају положен стручни испит; да имају лиценцу
за рад. Кандидати подносе својеручно потписану молбу
за пријем и биографију са адресом, контакт телефоном
и имејл-адресом уз коју се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о завршеној
средњој медицинској школи, уверење о положеном
стручном испиту, дозвола за рад - лиценца издата од
надлежне коморе или решење о упису у именик коморе, уверење да се против кандидата не води кривични
поступак (уверење суда) не старије од 6 месеци, уверење да кандидат није осуђиван (уверење из полицијске
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управе) не старије од 6 месеци, доказ о радном искуству
уколико га кандидат поседује (оверена копија радне
књижице, уговора о раду, потврда послодавца).

Возач

у Сервису за техничке послове у Одељењу за
техничке и услужне послове

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
IV степен стручне спреме, положен возачки испит Б
категорије. Кандидати подносе својеручно потписану молбу за пријем и биографију са адресом, контакт
телефоном и имејл-адресом уз коју се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома
о завршеној средњој школи, фотокопија возачке дозволе, уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда) не старије од 6 месеци,
уверење да кандидат није осуђиван (уверење из полицијске управе) не старије од 6 месеци, доказ о радном
искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија
радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца).

Спремачица

у стационару у Сервису за одржавање
хигијене у Одељењу за техничке и услужне
послове
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
завршена основна школа. Кандидати подносе својеручно потписану молбу за пријем и биографију са адресом,
контакт телефоном и имејл-адресом уз коју се подносе
у оригиналу или овереној копији следећа документа:
диплому завршене основне школе; уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење
суда) не старије од 6 месеци, уверење да кандидат није
осуђиван (уверење из полицијске управе) не старије од
6 месеци, доказ о радном искуству уколико га кандидат
поседује (оверена копија радне књижице, уговора о
раду, потврда послодавца).
ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. 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). Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати,
фотокопију личне карте, вакцинални статус, санитарну књижицу. Пријаве се предају лично или поштом
на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас
за пријем на одређено време, до 6 месеци на пословима:________________________________”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време, док траје пројекат
„Родитељска кућа”, пробни рад од 3 месеца

Опис посла: брине се о пацијентима у „Родитељској
кући“; спроводи негу и терапију према налогу лекара; прати болесника на дијагностичке прегледе; ради
и друге послове из свог делокруга рада, а по налогу
непосредног руководиоца; учествује у сменском раду,
за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу,
главној сестри Одељења и начелнику Одељења и
Службе.
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - IV степен стручне спреме, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар: положен стручни
испит; лиценца за рад. Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће
посебне услове: да поседују средњу стручну спрему
IV степен завршену средњу медицинску школу, смер
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педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра
техничар; положен стручни испит; лиценцу за рад.
Кандидати подносе својеручно потписану молбу за
пријем и биографију са адресом, контакт телефоном и
и-мејл адресом уз коју се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о завршеној
средњој медицинској школи, уверење о положеном
стручном испиту, дозвола за рад - лиценца издата од
надлежне коморе или решење о упису у именик коморе, уверење да се против кандидата не води кривични
поступак (уверење суда) не старије од 6 месеци, уверење да кандидат није осуђиван (уверење из полицијске управе) не старије од 6 месеци, доказ о радном
искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија
радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца).

Спремачица

у родитељској кући

Опис послова: одржава хигијену у „Родитељској кући“;
односи прљав и доноси чист веш; ради и друге послове
из свога делокруга а по налогу непосредног руководиоца; за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
завршена основна школа. Кандидати подносе својеручно потписану молбу за пријем и биографију са адресом,
контакт телефоном и имејл-адресом уз коју се подносе
у оригиналу или овереној копији следећа документа:
диплому о завршеној основној школи, уверење да се
против кандидата не води кривични поступак (уверење
суда) не старије од 6 месеци, уверење да кандидат није
осуђиван (уверење из полицијске управе) не старије од
6 месеци, доказ о радном искуству уколико га кандидат
поседује (оверена копија радне књижице, уговора о
раду, потврда послодавца). 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.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. 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.). Приликом заснивања радног односа, кандидат
је дужан да достави лекарско уверење о здравственој
способности за послове које ће обављати, фотокопију
личне карте, вакцинални статус, санитарну књижицу. Пријаве се предају лично или поштом на адресу
Института са назнаком: „Пријава на оглас за радни
однос у Родитељској кући на пословима __________”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Оглас објавити у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање и на интернет страници
Министарства здравља Републике Србије.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ЗВЕЗДАРА”
11000 Београд, Београд - Звездара
Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69
факс 011/380-96-50

Медицинска сестра - техничар општег
смера
УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању. Као доказе о испуњености услова кандидати су
обавезни да уз пријаву доставе: пријаву на оглас са
кратком биографијом и наведеном адресом и контакт
телефоном (по могућству и електронска адреса), оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од стране надлежне коморе (или решења
надлежне коморе о постојању услова за издавање
лиценце), оригинал или оверену фотокопију доказа о
радном искуству у струци (потврде, решења, уговори
или други акти којима се доказује на којим пословима,
са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство), а у року од 8 дана од
дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови”, на адресу:
Клиничко-болнички центар „Звездара“, 11000 Београд,
Димитрија Туцовића 161, са назнаком: „За конкурс
ради пријема у радни однос“. Неблаговремене и непотпуне пријаве на оглас неће бити узете у разматрање.
Кандидати ће писмено бити обавештени о резултатима
избора.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11000 Београд, Ресавска 69
тел. 011/3600-812

Виша медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима, на
одређено време ради замене привремено
одсутне запослене

УСЛОВИ: високо образовање: на основним студијама првог степена (струковне/академске) из научне
области медицинске науке, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године, струковна медицинска сестра, односно дипломирана медицинска сестра, на основним студијама
у трајању од најмање две године по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, виша медицинска сестра/техничар; пробни рад
три месеца; положен стручни испит за струковну/вишу
медицинску сестру - техничара.

Медицинска сестра - техничар

у амбуланти, на одређено време ради
замене привремено одсутног запосленог, до
повратка на рад

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

УСЛОВИ: медицинска школа, медицинска сестра - техничар; положен стручни испит за медицинску сестру техничара.

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.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

ОСТАЛО: лиценца Коморе медицинских сестара и
здравствених техничара Србије, најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој
школи; фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије; доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговора о
раду, уговора о волонтирању, уговора о привременим
и повремени пословима и други слични уговори или
потврде о раду или другом виду ангажовања); фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних;
фотокопију личне карте. Пријаве са неопходним прилозима подносе се на наведену адресу Института, са
назнаком „Пријава на оглас“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у разматрање. На разговор ће бити позвани само кандидати који уђу у ужи
избор.

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

Медицина

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

Медицинска сестра - техничар

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

Доктор медицине

на одређено време до повратка запосленог
са неплаћеног одсуства

за потребе Службе за гинекологију и
акушерство

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра
- техничар са положеним стручним испитом.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет; 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)“.

Физиотерапеутски техничар

на одређено време до повратка запосленог
са боловања

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

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

Доктор медицине

на одређено време ради замене привремено
одсутне запослене, због породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета
3 извршиоца

Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје
коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз
примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију,
односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или
субспецијалисте; спроводи здравствену заштиту становништва; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
планира, надзире и евалуира спровођење здравствене
заштите; утврђује време и узрок смрти.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом
и: завршено високо образовање (медицински факултет) на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање пет година, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године;
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
високом образовању, медицински факултет; оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
извод из МК рођених - оригинал. Кандидати који су
радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву са документацијом доставити на горенаведену адресу.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Бесплатна публикација о запошљавању

Медицинска сестра техничар
за потребе Службе хирургије

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа општег смера; 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)“.

КБЦ ЗЕМУН
11080 Земун, Вукова 9

Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима, у
Служби интернистичке геријатрије, Клиника
за интерну медицину

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - завршена средња
медицинска школа - општи смер; положен стручни
испит након завршене средње школе; лиценца или
решење о упису у Комору медицинских сестара и
здравствених техничара Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа прилажу се оверене фотокопије следећих
докумената: потпуна лична карта и радна биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом,
изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични
поступак, својеручно потписана, диплома о завршеној
средњој медицинској школи - општи смер, уверење о
положеном стручном испиту након завршене средње
медицинске школе, сведочанства за сваки разред
средње школе, лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара - техничара Србије, извод из
матичне књиге венчаних ако је кандидат променио
презиме. Приликом заснивања радног односа изабрани
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос, уверење да се против њега не
води кривични поступак (издаје суд), оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту,
оверена фотокопија уверења о држављанству, лиценца или решење о упису у Комору медицинских сестара
- техничара Србије, фотокопију личне карте нечиповане, односно чиповану доставити на очитавање, фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац).
Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене
и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају
услове за пријем у радни однос обавиће разговор, ради
прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о

личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује
и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове КБЦ Земун. Кандидати за наведено
радно место дужни су да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној коверти, са назнаком:
,,За јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено
време”, са навођењем радног места за које конкуришу,
лично или путем поште на горенаведену адресу. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном
и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију
могу преузети на писарници КБЦ Земун.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1) Доктор медицине у хитној
медицинској помоћи

на одређено време, због повећаног обима
посла, у трајању до 3 месеца, за рад у
Служби хитне медицинске помоћи и
санитетског превоза

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.

2) Медицинска сестра - техничар у
амбуланти

на одређено време, због повећаног обима
посла, у трајању до 3 месеца, за рад у
Служби опште медицине, Амбуланта Нова
пијаца

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

3) Медицинска сестра - техничар у
амбуланти

на одређено време, због повећаног обима
посла, у трајању до 3 месеца, за рад у
Служби опште медицине, Амбуланта
Дијагностички центар

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

4) Лабораторијски техничар

на одређено време због повећаног обима
посла, у трајању до 3 месеца, за рад у
Одељењу лабораторијске дијагностике
3 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена средња медицинска школа смер лабораторијски техничар IV степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад или
решења о упису у комору.
ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву на оглас;
кратку биографију са адресом и контакт телефоном;
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или
решења о упису у комору; изјаву да су здравствено
способни за послове за које подносе пријаву; фотокопију извода из матичне књиге рођених. Кандидати 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. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве
са документацијом доставити на наведену адресу.
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ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Доктор медицине

за рад у Служби за ортопедију и
трауматологију, на одређено време на 3
месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства
у звању доктора медицине.

2) Доктор медицине

за рад у Одсеку за палијативно лечење у
Служби за продужено лечење и негу, на
одређено време на 2 месеца због повећаног
обима посла

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства
у звању доктора медицине.

3) Доктор медицине

за рад у Служби за гинекологију и
акушерство са неонатологијом, на одређено
време ради замене привремено одсутне
запослене до истека породиљског одсуства

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства
у звању доктора медицине.

4) Медицинска сестра - техничар у
онкологији и хемиотерапији

за рад у Дневној болници за хемиотерапију
при Заједничким медицинским пословима,
на одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог на боловању

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

5) Спремач/спремачица

просторија у којима се пружају здравствене
услуге при Заједничким медицинским
пословима, на одређено време на 3 месеца
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: основна школа, НК радник.
Кандидати за радна места 1, 2, 3 и 4 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.
Кандидати за радно место 5 подносе: молбу за
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију
извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства или уверења издати на девојачко презиме).
ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за које
се заснива радни однос. 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 наведену адресу.
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ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 14

Чистачица у здравству
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа, I степен стучне
спреме. Као доказ о испуњености ових услова кандидати подносе неоверене фотокопије следећих докумената: пријаву на оглас са биографијом, бројем телефона, адресом и и-мејл адресом; доказ да кандидат
није осуђиван за кривична дела (уверење надлежне
полицијске управе или полицијске станице) не старије
од 6 месеци од дана расписивања огласа; фотокопију
дипломе о завршеном основном образовању - I степен
стручне спреме. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће
бити разматране. Документација неће бити враћена
подносиоцима пријава за оглас. Рок за подношење
пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа
у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока
сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.
Контакт телефон: 012/222-690. Пријаве на оглас доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас“,
или директно код пословног секретара, сваког радног
дана од 07.00 до 14.30 часова.

Здравство и социјална заштита
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Моше Пијаде 27

Водитељ случаја
УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин
Републике Србије; да има општу здравствену способност; да има стечено високо образовање на студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно:
на студијама првог степена по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године и високо образовање у трајању од најмање две
године по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године и радним искуством на
тим пословима стеченим до дана ступања на снагу
Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и
другим организацијама у јавном сектору („Сл. гл. РС”
бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018); да има стечен стручни
назив по стеченом високом образовању: дипломирани
специјални педагог, дипломирани социјални радник,
психолог, педагог, андрагог, социјални радник. Посебни услови: најмање једна година радног искуства на
основним стручним пословима у социјалној заштити,у
складу са прописима којима се уређује област социјалне заштите; знање рада на рачунару; завршена обука по акредитованом програму за водитеља случаја;
лиценца за обављање послова, у складу са законом
којим се уређује социјална заштита и прописима донетим на основу закона.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: својеручно потписана пријава са биографијом
и наводима о досадашњем радном искуству, као и
подацима о пребивалишту и адреси становања, броју
телефона за контакт и/или адреси електронске поште
(путем које ће Комисија за спровођење конкурса обавештавати подносиоца пријаве); фотокопија личне
карте/штампа података електронске личне карте; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из
матичне књиге рођених не старији од 6 месеци; оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућем
степену и врсти стручне спреме и стеченом стручном
звању; потврда о радном искуству у трајању од најмање једне године на основним стручним пословима
у социјалној заштити, у складу са прописима којима се
уређује социјална заштита; доказ о завршеној обуци по
акредитованом програму за водитеља случаја; лиценца за обављање послова, у складу са законом којим се

уређује социјална заштита и прописима донетим на
основу закона. Доказ који прилажу кандидати приликом доласка на интервју по позиву Конкурсне комисије:
лекарско уверење о општој здравственој способности
(физичкој и психичкој) за рад на пословима стручног
радника - водитеља случаја у Центру за социјални
рад. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана
и почиње да тече наредног дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови” Националне службе
за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс за водитеља
случаја - не отварати“. Пријаве се могу поднети непосредном предајом писарници Центра за социјални рад,
сваког радног (понедељак - петак), у радно време од
8.30 до 14.30 часова или поштом. Лице задужено за
давање обавештења о конкурсу: Бисерка Тодоровић,
тел. 012/223-681, сваког радног дана до истека рока за
подношење пријава, од 8.30 до 14.30 часова. Конкурс
по одлуци директора послодавца спроводи Комисија
за спровођење конкурса, која је дужна да по истеку
рока за подношење пријава обавести о месту и времену одржавања интервјуа све кандидате који испуњавају услове по приложеној документацији. Комисија по
спровођењу конкурса доставља директору послодавца
записник о предузетим радњама и утврђеном стању:
о укупном броју пријава одн. уколико није поднета
ниједана пријава констатација о томе, о пријавама
које су неблаговремене и непотпуне, о кандидатима
који испуњавају услове по приложеним доказима, са
мишљењем о кандидату који је показао најбоље резултате приликом интервјуа. Одлуку о избору кандидата
са којим ће се засновати радни однос доноси директор послодавца по добијању записника од Комисије.
Директор доставља одлуку о изабраном кандидату
Комисији ради обавештења о изабраном кандидату
свих кандидата који су позвани на интервју и учествовали су у претходном поступку пред Комисијом, односно о обавештењу кандидата чије су пријаве непотпуне
и неблаговремене, да исте нису разматране и изборном поступку. Уговор о раду са изабраним кандидатом
закључује директор Центра за социјални рад Пожаревац.

УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
11400 Младеновац, Филипа Филиповића 1
тел. 011/8231-826, факс: 011/8230-865

Директор

на мандантни период од 4 године

УСЛОВИ: На основу чл. 133 став 1 Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/2011), за
директора дома за смештај корисника који је основала Република Србија, може бити именовано: лице које
је држављанин Републике Србије; лице које је стекло
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, психолошких, педагошких
и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или
медицинских наука, лице које има најмање 5 година
радног искуства у струци; лице које није осуђивано за
кривично дело које га чини неподобним за обављање
дужности директора; лице против којег се не води
истрага за кривично дело које се гони по службеној
дужности. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе и следећа документа: радну биографију, програм
рада установе за мандатни период, диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или оверену фотокопју),
уверење о стеченом радном искуству у струци (оригинал или оверену фотокопију), уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), уверење да
нису осуђивани за кривична дела која их чине неподобним за обављање дужности директора (оригинал или
оверну фотокопију не старију од шест месеци). Пријаве са обавезном документацијом подносе се у року од
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови“, на
горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс
за избор и именовање директора“.
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„СОЛИДАРНОСТ“ У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Светозара Марковића 43
тел. 034/331-667, 332-627

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: да је кандидат држављанин
РС; да кандидат има високо образовање на студијама
другог степена(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању
од најмње четири године и одговарајући академски,
односно стручни назив утврђен у области правних,
економских, психолошких, педагошких и андрагошких
и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани социјални радник; да кандидат има најмање пет
година радног искуства у струци. Кандидат за директора уз прописану конкурсну документацију подноси и
програм рада за мандатни период за који се именује.
ОСТАЛО: Пријаве са биографијом кандидата и конкурсном документацијом, одговарајућим исправама о
испуњености услова: уверење о држављанству - оригинални документ, не старији од 6 месеци; уверење суда
да лице није под истрагом и да се против њега не води
поступак - оригинални документ; оверена фотокопија
дипломе и потврда о радном искуству у струци - оригинални документ се подносе на горенаведену адресу,
са назнаком „Пријава на конкурс“. Изборни поступак
спроводи УО Центра за социјални рад и у том поступку
разматра приспеле пријаве, сачињава листу кандидата
који су испунили прописане услове и доставља је скупа са мишљењем надлежном органу јединице локалне
самоуправе. Директора именује СО Града Крагујевца,
на основу конкурса, по прибављеном мишљењу УО
Центра за социјални рад и сагласности министарства
надлежног за социјалну заштиту. Конкурс је отворен 15
дана од дана објављивања.

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„ЈЕЛА ДОМ“ БЕОГРАД

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

Медицинска сестра

на одређено време, уз могућност продужења
уговора

бом, 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.

Индустрија и грађевинарство
„МИЛЕ ИНВЕСТ ГРАДЊА“ ДОО
ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Лава Толстоја 6

Грађевински инжењер
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, са или без лиценце.

Грађевински техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: радно искуство које се може доказати
(пожељна препорука); солидно познавање немачког
језика. Конкурс траје месец дана од дана објављивања (оглас објављен на сајту НСЗ 24.09.2018. године).
Кандидати се могу јављати путем имејла на адресу:
mileinvestd.o.o@gmail.com, као и телефоном на број:
066/6627-334, радним данима од 09.00 до 15.00.

„ЛАРГО“ ДОО

31311 Бела Земља, Попова вода бб
тел. 031/571-279
e-mail: kadrovska@largo.rs

Радник у производњи

на одређено време за рад на Белој Земљи
5 извршилаца

УСЛОВИ: I - VII степен стручне спреме, без обзира на
занимање и радно искуство.

Реглер - помоћник пословођи

на одређено време за рад на Белој Земљи
2 извршиоца

УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме, машинске
струке: бравар, ауто-механичар, глодач, стругар, прецизни механичар, хидрауличар, потребно је радно искуство минимум 12 месеци.

Болничар - неговатељица

ОСТАЛО: Радне биографије слати на e- mail: kadrovska@
largo.rs. Јављање кандидата на конктакт телефон:
031/571-279, Ивана Гмизовић. Конкурс је отворен 30
дана.

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

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

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

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

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР СУБОТИЦА

„ПРЕМИЈУС“ ДОО БЕОГРАД

Шеф градилишта

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

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

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

Медицинска сестра - техничар

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

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 УредБесплатна публикација о запошљавању

Електроинсталатер

„ПРЕМИЈУС“ ДОО БЕОГРАД

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

Дипл. грађевински инжењер

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

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

Молер

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

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

Малтерџија

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

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

Помоћни радник на градилишту

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

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

Зидар - тесар

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

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

„MODULOR“ DOO

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

Зидар

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.

Краниста торањског крана

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 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

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

Опис посла: послови возача теретних возила (сандучари, аутомиксери, шлепери).

Електромонтер

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.

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

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.

МБА „РАТКО МИТРОВИЋ
НИСКОГРАДЊА“ ДОО

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

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

Производни радник

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

Опис посла: физички рад на градилишту.

Зидар

10 извршилаца

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

Лимар

УСЛОВИ: без обзира на образовање и радно искуство.
Обезбеђен смештај, исхрана и превоз, дужина радног
времена 8 сати дневно, теренски рад.

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.

Армирач

Грађевински техничар

10 извршилаца

Опис посла: тесарски послови - израђивање, монтирање и демонтирање оплате.

Тесар

5 извршилаца

Електрозаваривач

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

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

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

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

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

Зидар

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКА УСТАНОВА
„БЕОГРАД“

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

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

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

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.

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

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.

www.nsz.gov.rs

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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„АНТИКОР“ ДОО

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

дидати могу своје пријаве да доставе путем мејла или
да се јаве на горенаведене телефоне, лице за контакт
Оливера Павловић.

ЧИП ДОО

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

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

Хидроизолатери

за рад у Београду, на одређено време
2 извршиоца

на одређено време
5 извршилаца

Металофарбар

на одређено време
5 извршилаца

Maшински инжењер

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

Оператер на апкант преси - Trumpf 170t
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.

АД ЛИВНИЦА „ЉИГ“

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

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

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.

„STIRG METALL“ ДОО ИНЂИЈА

на одређено време, место рада: Љиг
4 извршиоца

ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЋУПРИЈА“ АД ЋУПРИЈА

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

Помоћни грађевински радници
на одређено време
5 извршилаца

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

Интерни ревизор
на одређено време

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

„ФИНАГРО“ ДОО РАШКА
Рашка, Старовласовска бб
тел. 036/732-511, 732-510
е-mail: finagrodoo@mts.rs

Прехрамбени технолог
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

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

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

Конструктор

пробни рад 1 месец

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.

Оператер и програмер на CNC
глодалици (стругу)
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

Помоћни радник

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.

Резач

на одређено време, место рада: Љиг
3 извршиоца

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

Топилац

на одређено време, место рада: Љиг

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

Електрозаваривач

на одређено време, место рада: Љиг
3 извршиоца

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

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

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

Саобраћај и везе
„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
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.

„EGG - TRADE“ DOO

24000 Суботица, Томе Рудића Браце 3
тел. 024/566-195, 063/119-39-50

Возач

пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме;
возачка дозвола Б, Ц и Е категорије; пожељно радно
искуство за све категорије возачке дозволе. Кандидати се могу јављати на горенаведене контакт телефоне.
Оглас важи до 25.10.2018. године.

Култура и информисање
ГРАДСКИ МУЗЕЈ БЕЧЕЈ
Бечеј, Главна 25
тел. 021/6915-765

Кустос археолог

на одређено време од 6 месеци, са
могућношћу продужења радног односа
(уколико је кандидат без радног искуства
биће примљен у својству приправника, након
чега је дужан да полаже стручни испит у
складу са законом)
на одређено време

УСЛОВИ: високо образовање, завршен филозофски
факултет, група: археологија: на студијама другог степена (мастер академске, мастер струковне, специјалистичке академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017. године; на студијама
другог степена (мастер академске, мастер струковне,
специјалистичке академске, специјалистичке струковне)
по пропису који уређује високо образовање, почев од
10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Изузетно: на студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године и радно искуство на тим пословима стечено до 23. јануара 2018.; положен стручни испит; знање
страног језика; знање рада на рачунару; најмање једна
година радног искуства; неопходно познавање рада на
рачунару и једног страног језика, пожељно познавање
мађарског језика. Пријаве се подносе на горенаведену
адресу. Контакт особа за додатне информације: Ксенија
Милић Врачарић, 021/6915-765. Општи услови за рад:
држављанство Републике Србије, да је кандидат пунолетан, да му раније није престајао радни однос због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци. Докази који
се прилажу приликом пријаве на јавни конкурс: оверена
копија дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; оверена копија
личне карте; лекарско уверење не старије од шест месеци издато од стране здравствене установе регистроване за издавање уверења; уверење суда да против лица
није покренута истрага и да није подигнута оптужница
(не старије од шест месеци); уверење полицијске управе
да лице није осуђивано за кривично дело па безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво
дело које га чини неподобним за обављање послова у
државном органу (не старије од шест месеци); биографија кандидата. Пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, у оригиналу или овереној фотокопији,
као и непотпуне и неблаговремене пријаве, биће одбачене.

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ РУМА
22400 Рума, Главна 182
тел. 022/474-888

Директор

на мандат од 4 године

Посао се не чека, посао се тражи
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УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама
другог степена (дипломске академске студије мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године; кандидат

за директора је дужан да предложи Програм рада и
развоја Завичајног музеја Рума за мандатни период,
као саставни део конкурсне документације. Приликом
изборног поступка УО ће ценити и следећа допунска
знања и способности кандидата: руководеће способности, знања и искуства. Поред допунских знања и
способности, УО ће ценити и да ли је област у оквиру
које је стечено високо образовање кандидата, примерена основној делатности Музеја. Конкурсна пријава
за избор кандидата за директора треба да садржи:
предлог Програма рада и развоја Музеја за период од
четири године, оверену копију дипломе или уверења
о стеченој стручној спреми, доказ да кандидат има
5 година радног искуства у струци, биографију кандидата која мора да садржи елементе који доказују
стручност, допунска знања и способности, са кратким
прегледом остварених резултата у раду, уверење да
кандидат није правоснажно осуђиван, уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води
истрага и да против њега није подигнута оптужница за
кривична дела за која се гони по службеној дужности,
уверење о држављанству Републике Србије, извод из
матичне књиге рођених, изјаву кандидата да је упознат
са општом документацијом Музеја. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Конкурсна документација коју сваки кандидат преузима
обухвата: завршни рачун Музеја за претходну годину, финансијски и програмски план за текућу годину,
оснивачки акт Музеја, Правилник о организацији и
систематизацији послова Музеја који је у примени и
модел уговора о раду директора. Пријаве са доказима
о испуњености услова конкурса доставити лично или
путем препоручене поштанске пошиљке на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава за јавни конкурс за
избор директора - не отварај”. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, УО ће
одбацити. Управни одбор установе обавља разговор са
кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у
року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља оснивачу образложени предлог листе кандидата. Листа кандидата садржи мишљење УО о стручним
и организационим способностима сваког кандидата и
записник о обављеном разговору. Оснивач именује
директора установе са листе кандидата. Конкурс није
успео ако Управни одбор утврди да нема кандидата
који испуњава услове да уђе у изборни поступак о чему
је дужан да обавести оснивача, односно уколико оснивач не именује директора установе са листе кандидата.
Пријаве за конкурс са достављеном документацијом,
не враћају се подносиоцима већ остају у документацији
Завичајног музеја Рума.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ЉИГ
14240 Љиг, Карађорђева 8
тел. 014/3443-462

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има високо образовање
односно високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука;
најмање три године радног искуства у култури; да се
против кандидата не води истрага и да против њега
није подигнута оптужница за кривична дела која се
гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван за
кривично дело које га чини недостојним за обављање
дужности директора установе; држављанство Републике Србије; општа здравствена способност; знање
страног језика и познавање рада на рачунару. Докази
који се прилажу приликом пријаве за конкурс: предлог
програма рада и развоја Градске библиотеке за период од четири године; оверена копија дипломе или уверења о стеченом високом образовању; доказ о радном
искуству у култури; биографија кандидата који мора
да садржи елементе који доказују радно искуство из
делокруга рада у култури са кратким прегледом остварених резултата у раду; уверење недлежног органа да
се против њега не води истрага и да против њега није
подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по
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службеној дужности (не старије од шест месеци), уверење надлежног органа да није осуђивано за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности директора установе; уверење о држављанству
Републике Србије; извод из матичне књиге рођених;
оверену копију личне карте или документ са очитаним
подацима из личне карте; доказ о општој здравственој способности - лекарско уверење (оригинал); знање
страног језика; познавање рада на рачунару. Пријаве
кандидата се достављају на горенаведену адресу, са
назнаком „За конкурс за именовање директора - не
отварати” или доставити лично у Библиотеку, у року од
15 дана од дана објављивања конкурса.

Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 139
У радни однос у установи може да буде
примљено лице, под условима прописаним
законом и то ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада.
Докази о испуњености услова из става 1 тач.
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог
члана прибавља се пре закључења уговора о
раду.

Б Е О Г РА Д
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

Сарадничко звање сарадник у настави
за образовно-научно поље Природноматематичке науке, стручну област
Математичке науке
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
Бесплатна публикација о запошљавању

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: 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 лице које је већ
било запослено у ВИШЕР), позитивна оцена доприноса развоју наставе и других делатности ВИШЕР. Поред
напред набројаних општих услова, кандидат обавезно
мора поседовати и следећа стручна знања, односно
следеће компетенције: знање рада на рачунару (MS
Office, Internet). 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. Пријаве на 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 (понедељак - петак) од 10 до 16 часова, или
послати путем поште, на горенавeдену 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, као и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази, биће одбачене.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Горан Пантић, телефон: 011/3950-034, канцеларија
002, радним данима (понедељак - петак) од 11 до 16
часова. Пријава 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 11. 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.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу научну
област Нуклеарна физика, за наставу
из области Експериментална физика
честица

(од кандидата се очекује да учествује у
подршци и унапређењу експерименталних
вежби на Катедри за физику језгра и
честица), на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Физика
кондензоване материје
на одређено време од 5 година

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

ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152а

Предавач струковних студија за
ужу научну област Информатика и
рачунарство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: стечен академски назив магистра наука или
најмање стручни назив специјалисте академских студија, најмање 2 објављена научна или стручна рада са
рецензијом, оцене студената или процене комисије за
избор у звање. Уз пријаву доставити оверену фотокопију дипломе о стеченом академском називу магистар
наука или о стеченом стручном називу специјалисте
академских студија, фотокопије насловних страница часописа у којима су радови објављени и фотоко-
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пије радова, остали докази о испуњености услова за
заснивање радног односа и избор у звање предавача
струковних студија прописани одредбама Закона о
високом образовању, као и услови предвиђени Законом о раду.

Пословни секретар

на одређено време ради замене одсутног
радника

УСЛОВИ: високо образовање на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама по пропису
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005.
године, на основним студијама у трајању од најмање 4
године по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године, на основним студијама у обиму од
180 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године или на студијама у
трајању од 3 године по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.09.2005. године, познавање рада на
рачунару, знање енглеског језика. Уз пријаву доставити
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању и остале доказе о испуњености услова за заснивање радног односа предвиђени Законом о раду.
ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености наведених услова кандидати подносе на наведену адресу, са
назнаком: „За конкурс“.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НОВИ БЕОГРАД“
11070 Нови Београд
Омладинских бригада 25
тел. 011/2163-532

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запосленог
са боловања

Наставник енглеског језика

за 6 часова наставе недељно, на
одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за
енглески језик и књижевност, мастер филолог (студијски
програм Англистика, студијаки програм или главни предмет, односно профил Енглески језик и књижевност) или
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет, односно профил Енглески језик
и књижевност); 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. Уз пријаву доставити: фотокопију дипломе, уверење о неосуђиваности издато од стране МУП Србије и уверење о држављанству.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“

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

Педагог

на одређено време до краја школске
2018/2019. године, са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани педагог - мастер, држављанин
Србије. Пријаве са потребном документацијом достављати на горенаведену адресу.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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ДОПУНА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

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

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 26.09.2018.
године, je техничком грешком објављен без услова
за прва два радна места (треће радно место је са
условима). Конкурс се допуњује у том делу и исправно треба да гласи:
Наставник у звању ванредног професора за ужу
научну област Науке физичког васпитања, спорта и рекреације, предмет Теорија и методика
ритмичке гимнастике
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
факултет спорта и физичког васпитања. 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 објављених научних
радова, оригинал радови, оверене фотокопије диплома:
основне академске студије, мастер (магистарске) студије,
докторске студије, потписана изјава о изворности (преузети са сајта Универзитета). Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање.
Наставник у звање доцента за ужу научну
област Науке физичког васпитања, спорта и
рекреације, предмет Активности у природи
УСЛОВИ: Избор у звање доцента 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 Факултет спорта
и физичког васпитања. 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 објављених научних радова, оригинал радови, оверене фотокопије диплома: основне академске студије, мастер (магистарске) студије, докторске
студије, потписана Изјава о изворности (преузети са сајта Универзитета). Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.
У осталом делу оглас је остао исти.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЂУРА ДАНИЧИЋ”
11000 Београд, Мештровићева 19а
тел. 011/3970-140

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 (чл. 139 став 1 тачка 3 Закона) - оверена фотокопија. Доказ да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима доставља се
пре закључења уговора о раду. Сва напред наведена
документа могу се доставити и у оригиналу. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Напред наведену документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом,
радном биографијом, кандидати достављају лично или
поштом на адресу школе, са назнаком „За конкурсну
комисију школе“. Ближа обавештења се могу добити у
секретаријату школе, на број телефона: 3970-140.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“BABY BOOM”
Београд - Звездара, Брсјачка 6
тел. 065/3387-387

Васпитач
УСЛОВИ: образовање у занимању васпитач, струковни
васпитач, дипломирани васпитач, специјалиста струковни васпитач; без обзира на радно искуство и поседовање лиценце за васпитача.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа васпитачког смера; без обзира на радно искуство и поседовање лиценце за сестру васпитача.
ОСТАЛО: Кандидати се на оглас пријављују достављањем пријаве и радне биографије на мејл адресу:
vanjast017@gmail.com, контакт особа: Марија Радичевић.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

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

Спремачица

у Служби за техничке послове, на одређено
време од 2 године

Наставник предметне наставе - физика
са 90% радног времена, на одређено време
до истека мандата директора

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање
радног односа треба да испуњава услове прописане
одредбама чл. 139, 140, 142, 143 и чл. 144 ст. 1 и ст. 2
тачка 3, чл. 155 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гл. РС“ бр. 88/17 и 27/18); Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гл.“ бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17,
13/18) и Правилника о организацији и систематизацији
послова и радних задатака у ОШ „Ђура Даничић”. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом достављају установи. Документација коју треба доставити:
пријавни формулар, радна биографија, оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем образовању,
оверена фотокопија уверења о положеном испиту за
лиценцу, одн. стручном испиту (уколико кандидат има
лиценцу), оверена фотокопија уверења о држављанству, фотокопија личне карте, доказ о знању језика на
коме се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језику, оверену фотокопију), извод из матичне књиге
рођених - оверена фотокопија, доказ да кандидат није

УСЛОВИ: Кандидати у погледу услова треба да имају
завршено основно образовање. Уз молбу приложити фотокопију сведочанства о завршеном основном
образовању. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана
објавлљивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У
БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ
11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 011/3620-760

Асистент са докторатом за ужу научну
област Музикологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене докторске академске студије (III
степен); научни степен доктора наука. Услови за радно место одређени су Законом о високом образовању
(“Сл. гласник РС” бр. 88/17 од 7. октобра 2017. године), Статутом Факултета, Правилником о минималним
условима за избор у звања наставника на Факултету музичке уметности бр. 01-1757/16 од 8. јула 2016.
године и Правилником о организацији и систематизацији послова на Факултету 01-779/18 и 01-1470/18.
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Молбе са навођењем радног места за које се кандидат
пријављује, попуњен Образац 2 и прилози којима се
доказује испуњавање услова конкурса наведених у
Обрасцу, као и наведеном мејл адресом подносе се
Факултету музичке уметности. Образац 2 може се преузети са сајта Факултета www.fmu.bg.ac.rs Попуњен
Образац 2, у складу са условима за избор у звања
наставника на факултету бр. 01-1757/16 од 8. јула
2016. године, доставља се и у електронској форми на
имејл: kadrovska@fmu.bg.ac.rs. Све додатне информације могу се добити у Општој служби факултета на тел.
3620-760. Неблаговремене пријаве, пријаве без потписа, као и пријаве без потребне документације неће се
узимати у разматрање.

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

Редовни професор за ужу научну област
Математичке методе у менаџменту и
информатици
са 70% радног времена

УСЛОВИ: лице који је претходне степене студија
завршило са просечном оценом најмање 8, односно
које има најмање три године педагошког искуства на
високошколској установи, има научни назив доктора
наука;има научне,односно стручне радове објављене
у научним часописима или зборницима, са рецензијама; има и више научних радова од значаја за развој
науке у ужој научној области објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама; оригинално стручно остварење (пројекат студија,
патент оригинални метод и сл.), односно руковођење
или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака
за ужу научну област за коју се бира и више радова
саопштених на међународним или домаћим научним
скуповима; има и већи број научних радова који утичу
на развој научне мисли у ужој области објављених у
у међународним или водећим домаћим часописима, са
рецензијама, већи број научних радова и саопштења
изнетих на међународним или домаћим научним скуповима, објављен уџбеник или монографију или оригинално стручно остварење, остварене резултате у
развоју научно-наставног подмлатка на факултету,
учешће у завршним радовима на специјалистичким и
мастер академским студијама и способност за наставни рад. Заинтересовани кандидати уз пријаву треба да
приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном оценом и стеченом научном
називу доктора наука из одговарајуће научне области,
биографију, списак радова и саме радове.

Доцент за ужу научну област
Информационе технологије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8, односно које
има најмање три године педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука; има научне, односно стручне радове објављене у
научним часописима или зборницима, са рецензијама и
способност за наставни рад. Заинтересовани кандидати уз пријаву треба да приложе: диплому о завршеним
претходним степенима студија са просечном оценом
и стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће научне области, биографију, списак радова и
саме радове.

Сарадник у настави за ужу научну
област Страни језици - енглески језик
на одређено време од 1 године

Сарадник у настави за ужу научну
област Финансијски менаџмент,
рачуноводство и ревизија
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија или специјалистичких академских студија који је студије првог
степена студија завршио са просечном оценом најмање
8. Кандидати су дужни да уз пријаву приложе: диплому
Бесплатна публикација о запошљавању

о завршеним студијама првог степена студија са просечном оценом; потврду да је студент мастер академских или специјалистичких студија и биографију.
ОСТАЛО: Услови за избор су прописани Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку
стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Београду, Правилником о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета,
Статутом Факултета и Правилником о организацији и
систематизацији послова на Факултету. Напомена: сви
прилози се достављају и у електронској форми на CD-у.
Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања
у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се разматрати.

ОШ „НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ“
11000 Београд, Тимочка 24
тел. 011/283-6610

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана (породиљско
одсуство)

Наставник латинског језика

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање
- у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник РС” број
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017);
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. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом, достављају
установи. Докази о испуњености услова из тачака 1,
3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о
испуњености услова из тачке 2 пре закључења уговора
о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати, поред биографије, треба да приложе (у оригиналу, или оверене
копије, не старије од шест месеци): диплому о стеченом образовању, уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности.
Пријаве слати на адресу, са назнаком: „За конкурс“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

Наставник географије

ПЕТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„РАКОВИЦА“

Наставник хемије

11090 Београд, Хасанагинице 8
тел. 011/351-1853

Наставник биологије

на период од 4 године

ГИМНАЗИЈА „ПЛУС“
11000 Београд, Теразије 27
тел. 011/3344-850

Наставник српског језика и
књижевности
за 44% радног времена

Наставник математике
за 44% радног времена

Наставник информатике
за 20% радног времена

Наставник физике

за 20% радног времена

Наставник енглеског језика
за 25% радног времена

Наставник шпанског језика
за 20% радног времена
за 10% радног времена
за 20% радног времена
за 20% радног времена
за 20% радног времена

Наставник историје

за 20% радног времена

Наставник физичког васпитања
за 20% радног времена

Наставник грађанског васпитања
за 10% радног времена

Наставник ликовне културе
за 5% радног времена

Наставник музичке културе
за 5% радног времена

Наставник филозофије
за 10% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном
занимању. Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу:
оверене биографске податке (CV), фотокопију дипломе
о завршеном факултету и потврде о стечених 36 бодова, фотокопију уверења о положеном стручном испиту
- лиценца за наставника (уколико кандидат поседује),
фотокопију уверења о држављанству РС, фотокопију
извода из матичне књиге рођених, фотокопију уверења о здравственој способности за рад са децом и
ученицима. Пробни рад траје до 6 месеци. Пријаве слати искључиво на e-mail: info@gimnazijaplus.rs. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Директор

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- др.
закони). За директора школе може бити изабрано лице
које има одговарајуће високо образовање стечено на:
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) 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; да испуњава услове за наставника школе у подручју рада Економија, право и администрација, за педагога и психолога
школе; да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног сарадника; обуку и положен
испит за директора установе у року од 2 године од дана
ступања на дужност; да има 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 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
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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. Комисија за избор директора цениће и
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника) као доказ о
резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно
обављао дужност директора школе.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: радну биографију; диплому о стеченом одговарајућем високом
образовању; уверење о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту за наставника, односно стручног
сарадника (дозволу за рад); обуку и положен испит
за директора (пријава се неће сматрати непотпуном,
јер програм обуке за директора школе и Правилник
о полагању испита за директора ступио је на снагу 25.08.2018. године, па ће изабрани кандидат бити
у обавези да положи испит за директора у року који
предвиђа закон); потврду да има најмање 8 година рада у установи 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); уверење надлежног суда да
против кандидата није покренут кривични поступак,
донета наредба о спровођењу истраге (не старије од
шест месеци); уверење из казнене евиденције у складу
с чланом 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања (не старије од шест месеци);
уверење о држављанству Републике Србије; извод из
матичне књиге рођених; остала документа која могу
послужити као доказ о стручним и организаторским
способностима; доказ о резултату стручно-педагошког
надзора и оцену спољашњег вредновања, уколико се
на конкурс пријављује лице које је претходно обављало дужност директора установе; доказ да зна језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад, уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику.
Сва потребна документација подноси се у оригиналу
или овереним копијама. Пријаве са потребном документацијом подносе се препорученом пошиљком или
лично на адресу школе, у затвореној коверти, са назнаком „Пријава по конкурсу за избор директора”. Рок
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Благовременом пријавом сматра
се пријава која је поднета у року утврђеном у конкурсу.
Благовременом пријавом сматраће се и пријава која је
предата препорученом поштом и тада се као дан пријема рачуна дан када је пошта примила пошиљку. Када
истек конкурсног рока за пријем пријава пада у недељу
или дане државног празника, рок за пријаву помера
се за следећи радни дан. Додатна обавештења могу
се добити у секретаријату школе, на телефон 011/3511853, радним даном од 8.00 до 15.00 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ
ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Соматопедија
на одређено врме од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже
научне области, да испуњава остале услове предвиђене чл. 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник
Републике Србије” бр. 88/2017 и 27/2018-др.закон), као
и Статутом Факултета за избор у звање доцента. Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс,
биографија, библиографија, оверене копије диплома,
извод из матичне књиге рођених, држављанство и
потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом. Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе
се на наведену адресу Факултета, у року од 15 дана.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

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

УСЛОВИ: студент докторских студија који је студије
првог и другог степена завршио са укупном просечном
оценом најмање 8,00 или VII/2 степен стучне спреме,
академски назив магистар наука. 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. Приликом конкурисања
потребно је поднети молбу, биографију, оверену копију
дипломе и уколико кандидат поседује и 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.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ГУЛИВЕР“
11030 Београд, Осијечка 38а
тел. 063/8305-830, 011/6564-109
e-mail: office@vrticguliver.rs

резултате у развоју научно-наставног подмлатка на
факултету, учешће у завршним радовима на специјалистичким или мастер академским студијама; завршен фармацеутски факултет. Кандидати уз пријаву
на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним
претходним степенима студија и стеченом научном
називу доктора наука из одговарајуће научне области
(оверене фотокопије), биографију, списак радова,
радове, уџбеник/монографију/практикум/збирку задатака/оригинално стручно остварење, извод из матичне
књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокпија). Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивана радног односа
наставника Универзитета у Београду, Правилником о
минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету, Критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета.

Ванредни професор за ужу научну
област Фармацеутска-медицинска
хемија и структурна анализа
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Ванредни професор за ужу научну
област Аналитика лекова
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Васпитач у предшколској установи
УСЛОВИ: VI/1 или VII/1 степен стручне спреме, учитељски факултет или струковна школа за васпитаче, познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б
категрије. Кандидати се могу јавити на број телефона: 011/656-4109, 063/830-5830 или на имејл: office@
vrticguliver.rs.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ“

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

Оглас објављен 26.09.2018. у публикацији
„Послови“, за радно место: директор школе,
допуњава се у делу под тачком 9) лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци). Остали део огласа остаје
непромењен.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450
тел. 011/3974-349

Редовни професор за ужу научну област
Фармацеутска-медицинска хемија и
струковна анализа
УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8, односно које
има најмање 3 године педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука из научне области за коју се бира, научне, односно
стручне радове објављене у научним часописима или
зборницима са рецензијама и способност за наставни
рад; више научних радова од значаја за развој науке у
ужој научној области објављених у међународним или
водећим домаћим часописима са рецензијама, односно оригинално стручно остварење (пројекат, студију,
патент, оригинални метод и сл.), односно руковођење
или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник или монографију, практикум или збирку задатака
за ужу научну област за коју се бира и више радова
саопштених на међународним или домаћим научним
скуповима; поседује већи број научних радова који
утичу на развој научне мисли у ужој научној области
објављених у међународним или водећим домаћим
часописима, са рецензијама, већи број научних радова
и саопштења изнетих на међународним или домаћим
научним скуповима, објављен уџбеник или монографију или оригинално стручно остварење, остварене

УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8, односно које
има најмање 3 године педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука из научне области за коју се бира, научне, односно
стручне радове објављене у научним часописима или
зборницима са рецензијама и способност за наставни
рад; више научних радова од значаја за развој науке у
ужој научној области објављених у међународним или
водећим домаћим часописима са рецензијама, односно оригинално стручно остварење (пројекат, студију,
патент, оригинални метод и сл.), односно руковођење
или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник или монографију, практикум или збирку задатака
за ужу научну област за коју се бира и више радова
саопштених на међународним или домаћим научним
скуповима; поседује већи број научник радова који
утичу на развој научне мисли у ужој научној области
објављених у међународним или водећим домаћим
часописима, са рецензијама, већи број научних радова
и саопштења изнетих на међународним или домаћим
научним скуповима. Кандидати уз пријаву на конкурс
треба да приложе: диплому о завршеним претходним
степенима студија са просечном оценом и стеченом
научном називу доктора наука из одговарајуће научне области (оверене фотокопије); биографију; списак радова; радове; уџбеник/монографију/практикум/
збирку задатака за ужу научну област за коју се бира;
извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављанству (фотокпија). Услови за избор у
звање су прописани Законом о високом образовању,
Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета
у Београду, Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета у Београду и
Статутом Факултета.

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

УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило са просечном оценом најмање 8, односно које
има најмање 3 године педагошког искуства на високошколској установи, има научни назив доктора наука из научне области за коју се бира, научне, односно
стручне радове објављене у научним часописима или
зборницима са рецензијама и способност за наставни
рад; завршен фармацеутски факултет. Кандидати уз
пријаву на конкурс треба да приложе: диплому о завршеним претходним степенима студија са просечном
оценом и стеченом научном називу доктора наука из
одговарајуће научне области (оверене фотокопије);
биографију; списак радова; радове; извод из матичне
књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављан-
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ству (фотокпија). Услови за избор у звање су прописани
Законом о високом образовању, Правилником о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду, Правилником о
минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету, Критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Факултета.
ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима се подносе у
писаној форми Архиви Факултета, Војводе Степе 450, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Ђушина 7
тел. 011/3219-100

Ванредни професор за ужу научну
област Фундаментална и примењена
минералогија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој припада ужа научна област, остали
услови утврђени одредбама члана 74 став 8 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и
27/2018 - др. закон) и одредбама чл. 1, 6 и 24, Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 200 од
23.11.2017. године), у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних радова, диплома
о одговарајућој стручној спреми, доказ о објављеном
уџбенику или монографији, изјаву о изворности, извод
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству) доставити на адресу: Рударско-геолошки факултет, 11000 Београд, Ђушина 7, соба 107, у року од 15
дана од дана објавиљивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће се узети у
разматрање.

Доцент за ужу научну област Основе
хемије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој припада ужа научна област, остали
услови утврђени одредбама члана 74 став 6 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и
27/2018 - др. закон ) и одредбама чл. 1, 6 и 24, Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду”, број 200 од
23.11.2017. године), у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Посебни услови:
кандидат треба да има завршене одговарајуће студије
на којима је стекао звање дипломирани хемичар или
дипломирани хемичар за истраживање и развој, као
и да поседује докторат из хемије. Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних радова објављених у
научним часописима или зборницима, са рецензијама,
диплома о одговарајућој стручној спреми - оверена код
нотара, изјава о изворности, извод из матичне књиге
рођених и уверење о држављанству), доставити на
адресу: Рударско-геолошки факултет, 11000 Београд,
Ђушина 7, соба 107, у року од 15 дана од дана објавиљивања конкурса. Рок за пријављивање је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узети у разматрање.

Асистент за ужу научну област Основе
техничке физике
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент одговарајућих докторских студија који је сваки од претходних
степена студија завршио са просечном оценом најмање
08,00 или кандидат који има академски назив магистра
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Наведени услови утврђени су одредбама члана
84 став 1 и став 2 Закона о високом образовању (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон). Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних радова,
диплома о одговарајућој стручној спреми-оверена, увеБесплатна публикација о запошљавању

рење о уписаним докторским академским студијама
или доказ о прихваћеној теми докторске дисертације
за кандидате магистре, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству), доставити на адресу:
Рударско-геолошки факултет, 11000 Београд, Ђушина
7, соба 107, у року од 15 дана од дана објавиљивања
конкурса. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Асистент за ужу научну област
Механизација у рударству
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент одговарајућих докторских студија који је сваки од претходних
степена студија завршио са просечном оценом најмање
08,00 или кандидат који има академски назив магистра
наука коме је прихваћена тема докторске дисертације. Наведени услови утврђени су одредбама члана
84 став 1 и став 2 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон). Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних радова,
диплома о одговарајућој стручној спреми - оверена,
уверење о уписаним докторским академским студијама
или доказ о прихваћеној теми докторске дисертације
за кандидате магистре, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству), доставити на адресу:
Рударско-геолошки факултет, 11000 Београд, Ђушина
7, соба 107, у року од 15 дана од дана објавиљивања
конкурса. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Сарадник у настави за ужу научну
област Динамичка геологија

на одређено време од једне године са
могућношћу продужења уговора за још
једну годину у току трајања студија, а
најдуже до краја школске године у којој се
студије завшавају

УСЛОВИ: У звање сарадника у настави на студијама
првог степена бира се студент мастер академских или
специјалистичких академских студија, који је студије
првог степена студија завршио са просечном оценом
најмање 08,00. Наведени услови утврђени су одредбама члана 83 став 1 Закона о високом образовању („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др.закон). Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних радова,
диплома о одговарајућој стручној спреми-оверена, уверење о уписаним мастер академским студијама, извод
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству), доставити на адресу: Рударско-геолошки факултет, Ђушина 7, 11000 Београд, соба 107, у року од 15
дана од дана објавиљивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Сарадник у настави за ужу научну
област Петрологија

на одређено време од једне године са
могућношћу продужења уговора за још
једну годину у току трајања студија, а
најдуже до краја школске године у којој се
студије завршавају

УСЛОВИ: У звање сарадника у настави на студијама
првог степена бира се студент мастер академских или
специјалистичких академских студија, који је студије
првог степена студија завршио са просечном оценом
најмање 08,00. Наведени услови утврђени су одредбама члана 83 став 1 Закона о високом образовању (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон). Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних радова,
диплома о одговарајућој стручној спреми-оверена, уверење о уписаним мастер академским студијама, извод
из матичне књиге рођених и уверење о држављанству)
доставити на адресу: Рударско-геолошки факултет,
Ђушина број 7, 11000 Београд, соба 107 у року од 15
дана од дана објавиљивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
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ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд - Звездара, Хајдук Станкова 2
тел. 011/2422-178

Сарадник у настави за уже научне
области Грађевинске конструкције и
Хидротехника
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова треба да
испуњава и услове предвиђене чланом 83 Закона о
високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17), односно да је студент мастер струковних студија из области
грађевинског инжењерства, који је студије првог степена завршио са просечном оценом најмање 8 и који
показује смисао за наставни рад. Уз пријаву приложити
биографију, списак радова и оверене преписе диплома
на горенаведену адресу.

БОР
ОШ „БРАНКО ПЕРИЋ“
19257 Рудна Глава
тел. 030/585-650

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24 Закона о раду
треба да испуњава и посебне услове предвиђене
одредбама чл. 139, 140 и 144, став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018
- др. закон) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Службени гласник - Просветни
гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17
и 3/17). Кандидати уз пријаву треба да доставе
следећа документа: оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању, у
складу са чланом 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник - Просветни гласник”, број 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије
(не старије од шест месеци, оригинал или оверену
фотокопију); доказ да кандидат није осуђен правноснажном пресудом за кривично дело утврђено у
чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон), не старије од
шест месеци; оригинал или оверену фотокопију и
доказ о познавању српског језика и језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику;
лекарско уверење, као доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, кандидат који буде изабран на
конкурсу доставља пре закључења уговора о раду.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи на адресу: ОШ „Бранко
Перић”, 19257 Рудна Глава бб. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пре доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи
избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима, коју врши
Национална служба за запошљавање. Уколико је
већ извршена психолошка процена способности за
рад са децом и ученицима (у периоду од 6 месеци
пре истока рока за пријаву на овај конкурс), кандидат ће у пријави назначити када и где је извршена.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе, телефон: 030/585-650.
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Ч АЧ А К
ОШ „МИЋО МАТОВИЋ”
32253 Брезова, Катићи бб
тел./факс: 032/5873-305
e-mail: oskatici@mts.rs

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене раднице
на породиљском одсуству, са 69,88%
радног времена, за рад у матичној школи и
издвојеним одељењима у Мочиоцима, Равној
Гори, Белој Цркви и Шаренику

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018др. закони) и чланом 2 став 2-6 Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи (“Сл. гласник РС” број 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 И 13/2018.):
да имају одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије); 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године, у складу
са чл. 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018др. закони); 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; да су држављани Републике Србије; да
знају српски језик и језик на коме се одвија образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати треба да приложе следеће документе: пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, биографију, диплому о стеченом високом образовању, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, личну картуу (очитана или
фотокопија), уверења да нису осуђивани за дела из
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања. Лекарско уверење из члана
139 став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања кандидат прибавља пре закључења
уговора о раду. Потребно је приложити оргинале или
оверене фотокопије докумената. Настава се изводи
у млађим разредима (I-IV). Пожељно је да кандидат
поседује сопствено моторно возило због теренског
рада. Пријаве на конкурс се достављају поштом или
лично на адресу: ОШ „Мићо Матовић”, 32253 Брезова,
Катићи бб. Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Телефон за информације: 032/5873-305. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТАНАСКО РАЈИЋ”

Чачак, Алексија Миленковића 5

Наставник италијанског језика

на одређено време до повратка одсутне
запослене - породиље, са 44,44% радног
времена

Наставник српског језика

на одређено време до 31.08.2019. године, са
66,67% радног времена

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене током трудноће, породиљског
одсуства, одсуства са рада ради неге детета,
до њеног повратка

34

| Број 797 | 03.10.2018.

Наставник музичке културе

на одређено време (мировање радног односа
запосленог именованог за директора), са
40% радног времена

Наставник технике и технологије

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

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање радног односа треба да испуњавају и посебне
услове прописане одредбама члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи. Поред пријаве на конкурс, кандидати треба да доставе и оверене фотокопије докумената којима доказују да испуњавају услове
конкурса: диплома о стеченом стручном образовању,
лиценца - уверење о положеном стручном испиту
(лекарско уверење прибавља се пре закључења уговора о раду), уверење да нису осуђивани и да се не
води истрага, уверење о држављанству РС, извод из
матичне књиге рођених, доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина. Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом, достављају
школи. Пријаве са одговарајућом документацијом слати на адресу школе.

писаним законом и ако има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин
Републике Србије, да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар
преузет са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, доставити: оверену фотокопију дипломе,
уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (на новом
обрасцу), доказ о неосуђиваности. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат после доношења одлуке, а пре
закључења уговора о раду. Докази о испуњености услова
достављају се у оригиналу или овереној фотокопији. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са
назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу
могу се добити на телефон: 035/8472-344, код секретара
школе.

ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ

ЈАГОДИНА

35230 Ћуприја, Милице Ценић бб

ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ

Васпитач у дому ученика

35230 Ћуприја, Милице Ценић бб

Наставник биологије

са 10% радног времена, на одређено време
ради замене одсутне запослене преко 60
дана (породиљско одсуство)

Наставник у целодневној настави са
одељенским старешинством

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (неплаћено
одсуство)

Наставник информатике и рачунарства
са 25% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана (мировање радног односа)

Наставник физике

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

Наставник камерне музике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (неплаћено
одсуство)

Корепетитор

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (неплаћено
одсуство)

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, да имају одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања и васпитања као и посебне услове предвиђене у
Правилнику о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017 и 13/2018), Правилнику о степену и врсти образовања наставника општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник
РС“ бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - I, 13/2016 - II, 2/2017I, 2/2017 - II и 13/2018), Правилнику о степену и врсти
образовања наставника у основној музичкој школи („Сл.
гласник РС“ бр. 18/2013 и 2/2017) и Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним и уметничким школама
у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање
(„Сл. гласник РС“ бр. 16/2015, 11/2016 и 2/2017). У радни однос може бити примљено лице под условима про-

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, да имају одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања као и услове предвиђене чл. 60
Закона о ученичком и студентском стандарду („Сл. гласник
РС“ бр. 18/2010, 55/2013 и 27/2018). У радни однос може
бити примљено лице под условима прописаним законом и
ако: има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да је држављанин Републике Србије, да зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз
пријавни формулар преузет са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, доставити: оверену
фотокопију дипломе, уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу), доказ о неосуђиваности.
Лекарско уверење доставља изабрани кандидат после
доношења одлуке, а пре закључења уговора о раду. Докази о испуњености услова достављају се у оригиналу или
овереној фотокопији. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон: 035/8472344, код секретара школе.

КИКИНДА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДРАГОЉУБ УДИЦКИ“

23300 Кикинда, Доситејева 43
тел. 0230/22-530, 21-230
e-mail: dudicki@predskolskakikinda.edu.rs

Васпитач

2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има најмање завршену високу школу струковних студија за образовање васпитача, 180 ЕСПБ, односно вишу школу за образовање
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васпитача - VI/1 степен по прописима о високом
образовању који су важили до 10.09.2005. године, са
стеченим звањем струковни васпитач деце предшколског узраста; да поседује психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да је држављанин Републике Србије; 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 зна српски језик и језик на коме се
обавља васпитно-образовни рад; радно искуство у
струци од најмање 1 године.
ОСТАЛО: Документа која кандидат треба да достави:
CV (радна биографија); уредно испуњен и одштампан пријавни формулар скинут са званичне странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
уверење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; оверена фотокопија
дипломе високе школе струковних студија за образовање васпитача, односно више школе за образовање
васпитача о стеченом високом образовању и квалификацији - струковни васпитач деце предшколског узраста; уверење о здравственој способности - кандидат ће
доставити касније по доношењу одлуке о избору кандидата.

Сарадник за јавне набавке
УСЛОВИ: да има стечено високо образовање на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо образовање почев од 10.09.2005.
године, односно на студијама у трајању од најмање 2
године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10.09.2005. године; да поседује психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
је држављанин Републике Србије; 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 зна српски језик и језик на ком
се обавља васпитно-образовни рад; да има знање рада
на рачунару; положен стручни испит за службеника за
јавне набавке. Документа која кандидати треба да достави: CV (радна биографија), уредно испуњен и одштампан
пријавни формулар скинут са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; уверење
о држављанству, оригинал или оверена фотокопија, не
старије од 6 месеци; оверена фотокопија дипломе о стеченом високом образовању односно вишем образовању
на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, односно на студијама у трајању од најмање 2 године; уверење
о здравственој способности - кандидат ће доставити касније по доношењу одлуке о избору кандидата.
ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве на конкурс доставити
у затвореној коверти на горенаведену адресу. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара
предшколске установе и путем телефона: 0230/422530 или 421-230.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАЈА МАРКОВИЋ”
38236 Штрпце
тел. 0290/70-910

Наставник хемије

са 75% радног времена, на одређено време
преко 60 дана, ради замене запослене,
односно до повратка запослене са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: на основу чл. 139 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, број
88/2017), кандидат треба да има 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, образовање на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; одговарајући степен стручне спреме, одређеног занимања према Правилнику о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи; дипломирани хемичар, професор
хемије, професор хемије и физике, професор хемије и
биологије, дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за истраживање и развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани хемичар - смер
хемијско инжењерство, професор биологије и хемије,
професор физике и хемије за основну школу, дипломирани професор биологије и хемије, дипломирани хемичар - професор хемије, дипломирани професор хемије
- мастер, професор физике и хемије, професор географије - хемије, професор биологије и хемије, дипломирани професор физике - хемије, мастер, дипломирани
професор биологије - хемије, мастер, дипломирани
педагог за физику и хемију, дипломирани физичар
- професор физике и хемије за основну школу - мастер, дипломирани хемичар - мастер, мастер професор
хемије, мастер хемичар, мастер професор физике и
хемије, мастер професор биологије и хемије; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике Србије; да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад (достављају
кандидати који образовање нису стекли на српском
језику).
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријаву кандидати подносе следећу конкурсну документацију: оверену
фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној
спреми; уверење о држављанству, не старије од 6
месеци, оверену фотокопију; извод из матичне књиге
рођених, оригинал или фотокопију; доказ да кандидат
није осуђиван или да се против њега не води поступак
за учињено кривично дело; доказ о познавању српског
језика (само кандидат који образовање није стекао на
српском језику); лекарско уверење. Кандидати који су
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са ученицима
коју врши надлежна служба за послове запошљавања
променом стандардизованих поступака. Неблаговремене и непотпуне пријаве Конкурса комисија неће узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве на конкурс са
потребном документацијом и одштампаним формуларом се достављају на горенаведену адресу. Све информације се могу добити на горенаведени телефон.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКA ШКОЛA
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
38238 Штрпце
тел. 0290/70-191

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати који се пријаве на конкурс морају
да испуњавају услове за директора школе који су
предвиђени у чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник
Републике Србије“ број: 88/2017). Кандидати су у обавези да уз пријаву на конкурс доставе следећа документа: оверен препис дипломе о завршеном високом
образовању; оверен препис извода из матичне књиге рођених; уверење о држављанству не старије од
6 месеци; лекарско уверење не старије од 6 месеци;
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;
уверење из основног суда да није покренут кривични
поступак, као ни истрага; уверење да поседује дозволу
за рад (лиценцу) за наставника, педагога или психолога; потврду о радном стажу (потребно је да кандидат
има најмање осам година радног стажа у области образовања и васпитања). Кандидат који буде изабран за
директора школе, ступиће на дужност после добијања
сагласности, уколико министар просвете да сагласност
на избор. Мандат директора школе траје 4 године и
почиње да тече од дана ступања на дужност. Стамбено
питање за кандидата који буде изабран није обезбеђено. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања
у публикацији Националне службе за запошљавање
“Послови”. Неблаговремена и непотпуна документација неће бити разматрана. Пријаве на конкурс слати
на адресу: Економско-трговинска школа „Јован Цвијић“
Штрпце, 38238 Штрпце, уз обавезну назнаку „Пријава
на конкурс”. Све додатне информације у вези са конкурсом могу се добити на број телефона: 0290/70-191.

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб

Ванредни професор за ужу научну
област Радиологија
Асистент за ужу научну област
Радиологија
2 извршиоца

УСЛОВИ за избор наставника:
А) Услови за избор у звање ванредног професора: лице које испуњава следеће минималне услове: 1.
испуњени услови за избор у звање доцента; 2. приступно предавање из области за коју се бира, позитивно
оцењено од стране Комисије за писање извештаја
пријављених кандидата за избор у звање ванредног професора, уколико нема педагошко искуство на
универзитету; 3. позитивна оцена педагошког рада у
студентским анкетама током целокупног претходног
изборног периода (уколико га је било); 4. објављена
два рада из научне области за коју се бира, у периоду
од избора у звање доцента, у часописима категорије
М21, М22 или М23; 5. оригинално стручно остварење
или руковођење или учешће у пројекту; 6. од стране
наставно-научног већа факултета одобрен уџбеник,
монографија, практикум или збирка задатака (све са
ИСБН бројем) за ужу научну област за коју се бира.
ИЗБОРНИ УСЛОВИ: Кандидат за избор у звање
мора да испуни најмање два изборна елемента предвиђена члановима 5, 6 и 7, који морају да буду наведени и образложени у реферату комисије за писање
извештаја о пријављеним кандидатима за избор у
звање наставника.
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Б) Услови за избор у звање асистента: студент
докторских студија или магистар са прихваћеном докторском дисертацијом; завршене интегрисане академске студије са просечном оценом најмање осам; смисао
за наставни рад; одговарајућа здравствена специјализација.
Посебни услови: оцена испуњености услова и поступак избора наставника и сарадника утврђени су и спровешће се у складу са Законом о високом образовању,
Правилником о ближим условима за избор наставника
Универзитета у Приштини - Косовска Митровица, Статутом и Правилником о условима, начину и поступку
избора у звање сарадника Медицинског факултета у
Приштини - Косовска Митровица. Одобрену докторску
дисертацију; већи број објављених научних радова у
домаћим и иностраним часписима; већи број стручних
радова на домаћим или међународним скуповима.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни
доставити доказ о испуњености услова из става 2 конкурса. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве доставити на адресу: Медицински
факултет у Приштини, 38220 Косовска Митровица,
Анри Динана бб или предајом Архиви Факултета.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВКО ТОМИЋ”

34 314 Доња Шаторња
тел. 034/683-7125
e-mail: oszivkotomic@gmail.com

Наставник српског језика

за 22,22% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Библиотекар

за 34% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017); 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; држављанство
Републике Србије; кандидат треба да зна српски језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима са
интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, доставити: оверену фотокопију
о завршеном факултету, 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 њега
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; CV. 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
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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 је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве са документима којима се доказује испуњеност услова конкурса
доставити на горенаведену адресу.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

II-01/265/2 од 03.04.2018. године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу
(пречишћен текст, бр. 01-1336/1 од 30.08.2016. године - www.filum.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а, бр. 01-1232 од 10.04.2017.
године Правилником о избору сарадника на Одсеку за
музичку уметност (бр. 01-5107/1 од 9. 12. 2016. године), Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017- одлука УС и
113/2017) и другим актима Факултета и Универзитета
у Крагујевцу.

Сарадник у звање асистента за ужу
научну област Српска књижевност
на одређено време од 3 године

Сарадник у звању асистент, за ужу
научну област Примењена информатика
у инжењерству
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија из
области машинског инжењерства који је завршио
основне академске студије са просечном оценом најмање 8 и мастер академске студије са просечном
оценом најмање 8 или је завршио основне студије по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године са просечном оценом најмање 8;
кандидат мора да има просечну оценом најмање 8,5 из
предмета уже научне области за коју се кандидат бира;
кандидат мора да поседује активно знање енглеског.
Општи предуслов: кандидат мора да испуњава општи
предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом
72 ставом 4 Закона о високом образовању. Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању,
Статутом Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Правилника о ближим условима за
избор у звање сарадника Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: оверену фотокопију личне карте или очитану личну карту, потврду да је кандидат студент докторских
студија из области машинског инжењерства, оргинал
или оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеним претходним нивоима студија, уверење о положеним испитима на претходним нивоима студија, уверење о положеним испитима на докторским студијама,
за кандидате који су у радном односу на Факултету
инжењерских наука обавезно је доставити оцену педагошког рада, биографију, списак стручних и научних
радова, као и саме радове, уверење надлежног органа
да кандидат није осуђиван за кривично дело и друге
доказе којима се доказује испуњење општих и посебних услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у обзир. Пријаве кандидата са прилозима
доставити на адресу: Факултет инжењерских наука,
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6, са назнаком радног
места за које се конкурише и уже научне области. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” и на интернет страници Универзитета
у Крагујевцу.

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

Сарадник у звање самостални
уметнички сарадник за ужу уметничку
област Клавир
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (или
њима еквивалентне четворогодишње студије према
раније важећем закону) са укупном просечном оценом најмање 8 на основним и на мастер академским
студијама, изузетна уметничка остварења, која су од
значаја за развој културе и уметности, значајна признања за уметнички рад и нарочиту способност за
уметничку сарадњу и наставни рад и најмање 5 година
радног искуства у звању вишег уметничког сарадника.
Непостојање сметње из чл. 72 став 4 Закона о високом образовању и остали обавезни, општи и посебни
услови предвиђени су Законом о високом образовању
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18-3 др.закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр.

УСЛОВИ: студент докторских академских студија који
је основне и мастер академске студије завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и који показује смисао и способност за наставни и научни рад. У звање
асистента може бити изабран и магистар наука коме
је прихваћена тема докторске дисертације (за студије
по старом Закону). Непостојање сметње из чл. 72 став
4 Закона о високом образовању и остали обавезни,
општи и посебни услови предвиђени су Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и
27/18-3 др. закон), Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01/265/2 од 03.04.2018.
године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр.
01-1336/1 од 30. 8.2016. године - www.filum.kg.ac.rs),
Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а,
бр. 01-1232 од 10.04.2017. године Правилником о избору сарадника на Одсеку за филологију (бр. 01-736 од
03.03.2014. године), Одлуком о измени и допуни Правилника о избору сарадника на Одсеку за филологију
(бр. 01-2453/15 од 20.10.2016. године), Законом о
раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013 и 75/14) и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава на конкурс, биографија и стручна биографија, оверене копије диплома свих нивоа студија, потврда да
је кандидат студент докторских студија за кандидате
који се бирају у звање асистента, фотокопија личне
карте и очитана лична карта, потврда надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није осуђиван за
кривична дела предвиђена чланом 72 став 4 Закона
о високом образовању и чланом 124е и чланом 126
Статута Универзитета у Крагујевцу (оверена копија),
потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у радном
односу на ФИЛУМ-у), потврда о радном искуству. Сву
конкурсну документацију са доказима о испуњености
услова конкурса сви кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD-у) у
складу са Упутством за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивања релевантних докумената
које кандидат доставља у току поступка избора у звање
(доступно на: Модел са утврђеном структуром фолдера (ЗИП) http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP.docx).
Фотокопије докумената морају бити оверене. Непотпуне и неблаговреме пријаве, као и документација
кандидата који не испуњавају услове конкурса неће
се узимати у разматрање. Сва документација и радови достављају се Служби за опште и правне послове
ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или
поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет,
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

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

Сарадник у настави за ужу научну
област Програмирање

у Институту за математику и информатику
Факултета, на одређено време 1 година, за
20% радног времена

УСЛОВИ: ниво 6.2 НОКС-а, дипломирани информатичар са укупном просечном оценом најмање 8 на студијама првог степена и уписане мастер академске или
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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

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

Сарадник у настави за ужу научну
област Програмирање

у Институту за математику и информатику
Факултета, на одређено време 1 година, за
40% радног времена

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.
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

Сарадник у настави за ужу научну
област Програмирање

у Институту за математику и информатику
Факултета, на одређено време 1 година, за
50% радног времена

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
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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.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“
34210 Рача, Радоја Домановића 10
тел. 034/751-040

Васпитач

2 извршиоца

Медицинска сестра васпитач
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за васпитача на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије), студијама у трајању од
три године или вишим образовањем и има најмање
пет година рада у установама образовања на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања; одговарајуће средње образовање
за медицинску сестру васпитача и да има најмање
пет година рада у установама образовања на пословима неге и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања; дозвола за рад, односно положен стручни
испит или испит за лиценцу; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривична дела утврђена одредбом члана
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије и да кандидат зна језик на ком се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс приложи: образац пријаве на конкурс за радно
место; оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију дозволе
за рад, односно оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу; фотокопију извода из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству Републике Србије; потврду о радном
искуству у области васпитања и образовања, након
стеченог одговарајућег образовања; радну биографију,
односно кратак преглед кретања у служби са биографским подацима; очитану личну карту. Доказ о испуњености услова прописаних у члану 139 став 1 тачка 1),
3)-5) Закона о основама система образовања и васпитања, саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из
става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са
биографијом и доказима о испуњености услова конкурса доставити на горенаведену адресу, са назнаком
„Конкурс за 2 васпитача и 1 медицинску сестру васпитача“ или предати лично, сваког радног дана од 8.00 до
14.00 часова. Ближе информације о конкурсу можете
добити на број телефона: 034/751-040.

www.nsz.gov.rs

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ”

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/335-074

1) Васпитач

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

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: 1) послове васпитача, за рад са децом узраста од три године до поласка у школу, може обављати
лице које испуњава услове прописане законом и има
одговарајуће образовање - лице које има одговарајуће
више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне
студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије) или на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије) односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године - васпитач, у складу са
законом.

2) Сервирка

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

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 1) послове и радне задатке сервирке може обављати лице које има средње образовање, а изузетно лице
које има основно образовање са радним искуством на
тим пословима, до дана ступања уредбе на снагу.

3) Спремачица

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

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће
услове: 1) послове спремачице може обављати лице
које испуњава услове прописане Законом и има основно образовање.
ОСТАЛО: Кандидати треба да имају и: 2) психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом; 3)
да нису осуђивани 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); 4) држављанство Републике Србије; 5)
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Докази о испуњености услова за пријем у радни однос
под 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве на конкурс.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом (не старији од 6 месеци) подноси се пре
закључења уговора о раду. Кандидати прилажу следећу документацију: потпуну личну и радну биографију,
са адресом и контакт телефоном - CV; оверену копију
дипломе за радно место под 1, односно оверену копију
дипломе/сведочанстава за радно место 2, за радно
место 3 оверену копију сведочанства основне школе;
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не старија од 6 месеци); уверење да кандидат није
осуђиван (уверење МУП-а) и формулар за пријаву на
конкурс. Кандидати попуњавају формулар за пријаву на
конкурс на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС, а потребну
документацију, заједно са одштампаним формуларом
достављају установи. Пријаву са наведеном документацијом доставити лично или путем поште на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Конкурс је отворен 8 дана.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом
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Наука и образовање

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

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Савремени српски језик
на одређено време од 5 година

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Италијански језик и
лингвистика
на одређено време од 5 година

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Методика наставе
енглеског језика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор наука из научне области за коју се
кандидат бира са најмањом просечном оценом 8 (на
свим нивоима студија), односно најмање три године педагошког искуства на високошколској установи
и има научне, односно стручне радове објављене у
научним часописима или зборницима, са рецензијама, непостојање сметње из чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и остали општи, обавезни, изборни
и посебни услови који су предвиђени чл. 74 и чл. 75
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/18-3 (др. закон), Статутом Универзитета у
Крагујевцу, Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу, Законом о раду (“Сл. гласник РС”,
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017
- одлука УС и 113/2017), Правилником о начину и
поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-52 од
09.01.2017. године), Одлуком о изменама и допунама
Правилника о начину и поступку заснивања радног
односа и стицању звања наставника Универзитета у
Крагујевцу (бр. III-01-305/5 од 26.04.2018) - www.kg.ac.
rs и другим актима Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на
наведене конкурсе: пријава на конкурс, биографија
и стручна биографија, оверене копије диплома свих
нивоа студија, фотокопија личне карте и очитана
лична карта, потврда надлежног органа (полицијске
управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела
предвиђена чланом 72 став 4 Закона о високом образовању (оригинал или верена копија), потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у радном односу на
ФИЛУМ-у), потврда о педагошком искуству на високошколској установи, за кандидате који се први пут
бирају у звање доцента на Универзитету у Крагујевцу предвиђено је јавно приступно предавање. Сву
конкурсну документацију са доказима о испуњености
услова конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе
у штампаној и електронској форми (на компакт диску
- CD-у) у складу са Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивања релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање и Одлуком о изменама и допунама
Упутства за примену, начин достављања, попуњавања
и утврђивања релевантних докумената које кандидат
доставља у току поступка избора у звање (доступно
на:http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Фотокопије докумената морају бити оверене. Пријава кандидата уз коју није приложена комплетна документација
у складу са Упутством за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивања релевантних докумената
које кандидат доставља у току поступка избора тражена конкурсом као доказ о испуњености услова, сматраће се некомплетном и неће се разматрати од стране
комисије. Сва документација и радови достављају се
Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради
Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу:
Филолошко-уметнички факултет, 34000 Крагујевац,
Јована Цвијића бб. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса.

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

Сарадник у звање асистента са
докторатом за ужу научну област
Италијанска књижевност и култура

са 80% радног времена, на одређено време
од 3 године

УСЛОВИ: научни назив доктор наука из области за коју
се бира и смисао и способност за научни и наставни
рад, непостојање сметње из чл. 72 став 4 Закона о високом образовању и остали обавезни, општи и посебни
услови предвиђени чл. 85 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон),
Статутом Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-265/2
од 03.04.2018. године - www.kg.ac.rs), Статутом Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (пречишћен
текст, брoj 01-1336/1 од 30.08.2016. године-www.
filum.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допунама Статута ФИЛУМ-а (II-01-922/16 од 14.11.2017), Законом о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/14, 13/2017-одлука УС и 113/2017), Правилником о избору сарадника на Одсеку за филологију
(бр. 01-3328 од 26.09.2018. године) и другим актима
Факултета и Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на
наведени конкурс: пријава на конкурс, биографија
и стручна биографија, оверене копије диплома свих
нивоа студија, фотокопија личне карте и очитана
лична карта, потврда надлежног органа (полицијске
управе) да кандидат није осуђиван за кривична дела
предвиђена чланом 72 став 4 Закона о високом образовању (оригинал или верена копија), потврда Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у радном односу на
ФИЛУМ-у). Сву конкурсну документацију са доказима
о испуњености услова конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми (на компакт
диску - CD-у) у складу са Упутством за примену, начин
достављања, попуњавања и утврђивања релевантних
докумената које кандидат доставља у току поступка
избора у звање и Одлуком о изменама и допунама
Упутства за примену, начин достављања, попуњавања
и утврђивања релевантних докумената које кандидат
доставља у току поступка избора у звање (доступно
na:http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Фотокопије докумената морају бити оверене. Пријава кандидата уз коју није приложена комплетна документација
у складу са Упутством за приметну, начин достављања,
попуњавања и утврђивања релевантних докумената
које кандидат доставља у току поступка избора, тражена конкурсом као доказ о испуњености услова, сматраће се некомплетном и неће се разматрати од стране
комисије. Сва документација и радови достављају се
Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради
Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу:
Филолошко-уметнички факултет, 34000 Крагујевац,
Јована Цвијића бб. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУРЂЕВДАН“
34000 Крагујевац, Воје Радића 3, локал број 5
тел. 034/252-230

Васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, најкасније до
повратка привремено одсутног запосленог
3 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице
под условима прописаним законом и ако: има одговарајуће високо образовање на студијама првог степена,
студијама другог степена, студијама у трајању од три
године, као и одговарајуће више образовање.

Медицинска сестра - васпитач

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

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице
под условима прописаним законом и ако има одговарајуће средње образовање: медицинска сестра – васпитач.
ОСТАЛО: Кандидат треба и да има: психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да има држављанство Републике Србије
и зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати подносе документа у
оригиналу или оверене копије (не старије од 6 месеци): потпуну личну и радну биографију, са адресом
и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе
(оверава јавни бележник); извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству РС; уверење да се
против кандидата не води, истрага кривични поступак и сл. (уверење суда); уверење да кандидат није
осуђиван (уверење МУП - ПУ) и пријавни формулар
(на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС). 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” Националне службе за запошљавање. 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 адресу:
Предшколска установа „Ђурђевдан”, Крагујевац, Воје
Радића 3, локал број 5, са назнаком „За конкурс”. Особа за контакт: Јелена Додеровић, секретар, телефон
034/252-230.

К РА Љ Е В О
ОШ „ПОПИНСКИ БОРЦИ“

36210 Врњачка Бања, Хероја Маричића 12
тел. 036/611-440

Наставник географије

на одређено време до краја школске
2018/2019. године, са 50% радног времена

Наставник разредне наставе

за рад у продуженом боравку, на
одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа из члана 24 Закона о раду („Службени гласник
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), кандидат треба да испуњава услове
у складу са чл. 139, 140, 141 став 7 и 142 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017) и има одговарајуће образовање, у складу са Правилником о степену и врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 3/2018).
Уз пријаву на конкурс кандидати достављају следећу
документацију: 1) оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању из члана 140 Закона о основама
ситема образовања и васпитања. У складу са чланом
142 став 1 и 2 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. Образовање
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Наука и 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; 2) лекарско уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; 3) доказ да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); 5) извод из матичне
књиге рођених са холограмом; 6) доказ о испуњености
услова из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о познавању
српског језик као језика на којем остварује образовно-васпитни рад (подносе кандидати који нису стекли
средње, више или високо образовање на српском језику). Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља
школи у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Подносе се оверене фотокопије. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у
радни однос у року од осам дана од дана истека рока
за пријем пријава. 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. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове
за пријем у радни однос у року од осам дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе из претходног става
и доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Пријаве слати на горенаведену адресу. Детаљније
информације на телефон 036/611-440.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
Вранеши, 36215 Подунавци
тел. 036/5466-236

Наставник француског језика

са 33% радног времена, на одређено време
до повратка запослене одсутне преко 60
дана, породиљско одсуство

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа из чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да
испуњава и услове у складу са чл. 139 и чл. 140 став 1
тачка 1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл.гласник РС” бр. 88/17) и има одговарајуће образовање, у складу са Правилником о врсти
стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву на конкурс доставити:
уверење о држављанству не старије од 6 месеци,
извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању,
доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или 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, доказ о испуњености
услова из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основама
система образовања и васпитања-за извођење наставе
на српском језику. Копије морају бити оверене, овера
не сме бити старија од 6 месеци. Лекарско уверење се
Бесплатна публикација о запошљавању

доставља по коначности одлуке о озбору кандидата, а
пре потписивања уговора о раду. Рок за пријављивање
је 8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у обзир Пријаве са потребним документима
слати на адресу: Основна школа „Бранко Радичевић“
Вранеши. Сва обавештења на телефон 036/5466-263.

решење о избору кандидата у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве на
са потребном документацијом слати на адресу школе:
Основна школа „Младост”, 36217 Врњци, Железничка
26. Сва обавештења на телефон: 036/631-468.

ОШ „МЛАДОСТ“

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА

36217 Врњци, Железничка 26
тел. 036/631-468

36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 18
тел. 036/611-379

1. Наставник математике

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

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа из члана 24 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09 , 32/13, 75/14,13/2017
- одлука УС и 113/2017), кандидат треба да испуњава
и услове у складу са чланом 139 и чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17) и да има одговарајуће
образовање у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву на конкурс доставити: уверење
о држављанству - не старије од 6 месеци, извод из
матичне књиге рођених, са холограмом; оригинал или
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању из члана 140 Закона о основама ситема образовања и васпитања. У складу са чланом 142 став 1 и 2
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; 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. -доказ о испуњености услова
из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основама ситема образовања и васпитања - за извођење наставе на
српском језику (уколико кандидат није стекао средње,
више или високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе; доказ о поседовању психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење), подноси само изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду, 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. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи у складу са чланом 154 став 2 Закона. Рок за подношење пријаве са важећим, односно уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће се разматрати. комисија утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року
од осам дана од дана истека рока за пријем пријава.
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. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са
кандидатима са листе из претходног става и доноси

1. Наставник енглеског језика

са 50% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана, до повратка запослене са функције
помоћника директора, а најкасније до
31.08.2019.

2. Наставник физичког васпитања

са 50% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана, до повратка запослене са одсуства
ради неге детета
2 извршиоца

УСЛОВИ: У погледу услова извршилац треба да испуњава услове прописане Законом о раду („Сл. гласник РС”,
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС
и 113/17), Законом о основама система образовања и
васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17 и 27/18), Правилником о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и
васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник бр. 8/15, 11/16, 13/16 – исп., 13/16, 2/17
и 13/18) и Правилником о организацији и систематизацији радних места и то: да је држављанин Републике
Србије, да је пунолетан, 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. Кандидат треба да има: образовање у складу са
одредбама члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17 и 27/18),
а у погледу врсте стручне спреме да испуњава услове
прописане Правилником о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 8/15, 11/16, 13/16 - исп,
13/16, 2/17 и 13/18); 2. у складу са чланом 142 став 1, 2.
и 4. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/17 и 27/18), обавезно образовање из члана 140 овог Закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено
на високошколској установи у току студија или након
дипломрања, 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. 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. Сматра се да наставник,
васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио испит из педагогије и психологије или је положио
испит, односно испит за лиценцу има образовање из става 1 овог члана Закона; зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно- васпитни рад. Уз пријаву на
конкурс кандидати треба да приложе: извод из матичне
књиге рођених (са холограмом); уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); диплому или уверење о
врсти и степену стручне спреме; извод из казнене евиденције 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
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против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; доказ о испуњености услова
из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама ситема
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17 и
27/18) - зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад - уколико кандидат није стекао
средње, више или високо образовање на српском језику
у обавези је да достави доказ да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске
установе; доказ о поседовању обавезног образовања
из члана 142 Закона о основама система образовања и
васпитања- оверена фотокопија индекса или посебна
потврда да је у току студија положио испите из педагогије и психологије, односно 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 или
уверење о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима изабрани
кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду.
Докази се подносе у оригиналу или овереној фотокопији. Докази који су приложени уз пријаву не враћају
се. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети
у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана оглашавања конкурса у публикацији „Послови”.
Одлука о избору кандидата биће донета у року од осам
дана од дана од дана обављеног разговора са кандидатима.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ”
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 20
тел. 036/611-344

Васпитач
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом и
ако има: 1) одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије) 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; 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)да има држављанство Републике Србије;
5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се
својеручно потписана пријава која садржи: потпуну
личну и радну биографију са адресом и контакт телефоном; доказ о стеченом образовању (диплому или
уверење о стеченом образовању); доказ да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 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; извод из матичне књиге рођених (са
холограмом); 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 РС (део „Ново на сајту”) на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA KONKURISANJE.doc.
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УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом и
ако има: 1) одговарајуће више образовање економске струке на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ
бодова, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године, на основним
студијама у трајању до три године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године. 2) психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом; 3) није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5)да зна српски језик и језик
на којем остварује образовно-васпитни рад. Потпуном
пријавом сматра се својеручно потписана пријава која
садржи: потпуну личну и радну биографију са адресом и контакт телефоном; доказ о стеченом образовању (диплому или уверење о стеченом образовању);
извод из матичне књиге рођених (са холограмом);
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 РС (део „Ново на сајту”) на адреси:http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA
KONKURISANJE.doc.
ОСТАЛО: Кандидати подносе документа у оригиналу
или оверене копије (не старије од 6 месеци). Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а потребну документацију, заједно са
одштампаним формуларом, достављају установи. Сви
остали документи су саставни део пријаве на конкурс.
Пре закључења уговора о раду кандидат доставља
доказ којим потврђује да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом. Конкурсна
комисија доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима, а по добијању резултата психолошке процене способности за рад са децом. Рок за подношење пријаве је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће
бити разматране. Пријаве се шаљу поштом (са повратницом) на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс” или се предају лично на истој адреси секретару
установе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР НИКОЛИЋ“

36000 Краљево, Самаила
тел. 036/5882-002

Директор

на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 140 став 1 и 2, чл.122 и 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” број 88/2017 и 27/2018), 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), 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, мултидисципинарне, 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 пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; лице из
тачке 1 подтачка 2 мора да има завршене студије

првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета.
Изузетно, дужност директора школе може да обавља
и лице које има одговарајуће образовање из члана
140 став 3 Закона о основама система образовања
и васпитања за наставника школе и најмање десет
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат
са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2
Закона. Кандидат треба и: 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 против њега није покренут кривични поступак,
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или
доношењем решења о одређивању притвора пре
доношења оптужног предлога за наведена кривична дела; да није осуђиван правноснажном пресудом
за привредни преступ у вршењу раније дужности; да
има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на коме се 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 обуку и положен испит за директора установе.
Кандидати су дужни да докажу испуњеност услова
достављањем следеће документације: оверена копија
дипломе о стеченом одговарајућем образовању;
доказ о поседовању лиценце за рад представља подношење оверене копије обавештења о положеном
испиту за лиценцу, односно оверене копије уверења
о положеном стручном испиту; доказ о радном стажу
у установи на пословима образовања и васпитања
након стеченог одговарајућег образовања представља потврда којом се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском
периоду је стечено радно искуство; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима представља оригинал или оверена копија лекарског уверења не старијег од 6 месеци
у тренутку подношења; уверење надлежног суда да
против кандидата није покренут кривични поступак и
да није покренута истрага издато после расписивања
конкурса; уверење надлежне службе Министарства
унутрашњих послова о подацима из казнене евиденције за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања, издато
после расписивања конкурса; уверење привредног
суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности, издато после расписивања конкурса; уверење
о држављанству Републике Србије (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (оверену копију извештаја
просветног саветника), ако га кандидат поседује, у
супротном потребно је доставити потврду надлежне
Школске управе да није вршен стручно-педагошки
надзор кандидата, а за кандидате који су претходно
обављали дужност директора школе доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе и оцену
спољашњег вредновања (ако га кандидат поседује
у овереној копији). У супротном потребно је доставити потврду надлежне школске управе, да у периоду
његовог мандата није вршен стручно-педагошки надзор школе; оверен препис/фотокопију лиценце за
директора школе (ако га кандидат поседује); биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Доказ о знању
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат који одговарајуће
образовање није стекао на српском језику. Пријава
на конкурс која не садржи доказ о савладаној обуци
и положеном испиту за директора неће се сматрати
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непотпуном. Кандидат изабран за директора школе
који нема положен испит за директора дужан је да
га положи у року од две године од дана ступања на
дужност, у складу са условима прописаним законом.
Докази о испуњености услова из става 1, тачка 1) до
3) и тачка 5) до 12) овог члана саставни су део пријаве на конкурс. Доказ о испуњености услова из става
1, тачка 4) кандидат доставља пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама. Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
Пријаве на конкурс са потребном документацијом о
испуњености услова доставити лично или на адресу
ОШ „Петар Николић“ Самаила, у року од 15 дана од
дана објављивања конкурса у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање (публикација „Послови”), са назнаком „Пријава на конкурс
за директора”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Лице задужено за
давање додатних информација о конкурсу је секретар
школе лично или на телефон: 036/5882-002.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

36208 Сирча, Краљево
тел. 036/5446-264

Професор техничког и информатике,
технике и технологије и информатике
са 60% радног ангажовања

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање
радног односа треба да испуњава и услове прописане
Законом о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гл. РС“ 88/2017 и 27/2018) Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи и Правилника о организацији и систематизацији радних места у ОШ „Јован Цвијић” у Сирчи.
Кандитат треба да испуњава услове из члана 139 и 140
Закона о основама система образоваља и васпитања
(„Сл. гл. РС“ 88/2017) и то: да има одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ 88/2017 и 27/18)
за наставника школе, звање стечено на основним студијама у трајању од најмање 4 године по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
звање стечено на студијама другог степена мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука; мастер професор информатике и технике, и др. из члана 3 став 14 Правилника о
врсти стручне спреме наставника који изводе наставу у
основној школи („Сл. гл. РС“ бр. 13/2018.); да има дозволу за рад наставника и стручног сарадника у школи; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за 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. Уз пријаву кандидат подноси: биографију, CV; попуњен и одштампан пријавни
формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете; оригинал или оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању - не старију од 6 месеци; оригинал
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту - лиценци) не старију од 6 месеци уколико
је положио испит за лиценцу; доказ о неосуђиваности
и непостојања дискриминаторског понашања - уверење
МУП-а, са датумом из 2018.; доказ да се против њега
не води кривични поступак - потврда суда са датумом
из 2018.; извод из МК књиге рођених; извод из књиге
држављана Републике Србије - не старије од 6 месеци;
доказ да има психичку и физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - лекарско уверење
са датумом из 2018.; уверење факултета да је слушао
наставу на српском језику. Пријаве доставити лично или
поштом на адресу: Основна школа „Јован Цвијић”, 36208
Бесплатна публикација о запошљавању

Сирча, са назнаком „Пријава на конкурс за директора“.
Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и преко телефона 036/5446-264.

КРУШЕВАЦ
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

37000 Крушевац, Бранка Радичевића 12
тел. 037/438-347

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2018/2019. године, односно до 31.8.2019.
године

УСЛОВИ: За обављање послова педагошког асистента
потребно је најмање средње образовање, да кандидат
има завршен програм обуке за педагошког асистента (уводни модул), да познаје ромски језик и да има
препоруку локалне самоуправе; психичка и физичка
здравствена способност за обављање послова за рад
са децом и ученицима (Извештај о селекцији кандидата Националне службе за запошљавање). Доказ 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
(доказ прибавља школа). Кандидати уз пријаву треба да
доставе: доказ о стручној спреми, оригинал или оверена
копија, уверење о држављанству, оригинал или оверена
копија не старија од 6 месеци, лекарско уверење подноси се пре закључења уговора о раду, фотокопију личне
карте краћу биографију. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУТИН СМИЉКОВИЋ“
16207 Винарце, Немањина 1
тел. 016/253-349

Педагошки асистент

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

УСЛОВИ: да кандидат има најмање завршену средњу
школу; да има положен одговарајући ниво обуке у складу
са Правилником о програму обуке за педагошке асистенте; 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 коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: оверен
препис фотокопију дипломе о стеченом образовању; сертификат Министарства просвете, науке и технолошког
развоја о положеном нивоу обуке за педагошке асистенте; уверење о држављанству Републике Србије; извод
из матичне књиге рођених; уверење о неосуђиваности.
Кандидати попуњавају пријемни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и са одштампаним формуларом достављају горенаведену документацију. Пријаве са документацијом се достављају у року од осам дана од дана

објављивања конкурса на адресу школе. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближа
обавештења могу се добити код секретара школе, на
телефон: 016/253-349.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

16000 Лесковац, Лесковачког одреда 6

Наставник историје - Свакодневни
живот у прошлости

са 45% радног времена, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
одсутне запослене са породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета

Наставник ликовне културе – Цртање,
сликање и вајање

са 50% радног времена, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
одсутне запослене са породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета

Наставник грађанског васпитања

са 30% радног времена, ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
одсутне запослене са породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: На основу чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/17), кандидат треба да има 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 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, образовање на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године (а у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3) Закона; држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
потписана пријава са биографијом; попуњен пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; уверење о неосуђиваности. Доказ о здравственој
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којим нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основном суду, судским јединицама). Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената која су оверена пре 1. марта 2017. године
у основним судовима, односно општинским управама. 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
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса
бити обавештени на контакт адресу које су навели у својим
пријавама. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторијама школе, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона које
су навели у својим пријавама. Неблаговремене, непотпуне
и неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној
у општини, суду или код јавног бележника биће одбачене
закључком конкурсне комисије. Овај оглас се објављује у
периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа. Пријаве са доказима о испуњености
услова слати на адресу школе.
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Наука и образовање

ЛОЗНИЦ А
ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука педагошкe науке; без обзира на радно искуство.

оригинал извод из МК рођених не старије од 6 месеци;
одговарајући доказ којим се доказује познавање језика
на коме се остварује образовно-васпитни рад (познавање српског и босанског језика) сходно члану 139 став
1 тачке 5 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017). Рок за доставу
пријава на конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног 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 или лично у школи.

Доктор наука - информатичар

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

на одређено време

15300 Лозница, Његошева 20
тел. 015/876-777

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких
наука за електроенергетику, доктор техничких наука за
електротехнику, доктор техничких наука за електронику.

Наставник биологије

Доктор педагошких наука

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

УСЛОВИ: да кандидат има 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 („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10,2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018); да има
психичку, физичку и здравствену спосбност 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 РС; да зна језик на којем остварује образовно-васпитни рад (уколико образовање
није стечено на српском језику, кандидат доставља
доказ одговарајуће високошколске установе надлежне
за издавање таквих докумената о познавању језика на
коме се изводи образовно-васпитни рад).
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернтет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни
формулар кандидати треба да доставе следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству РС
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6
месеци); доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело утврђено у члану 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017). Доказ о
познавању српског језика, на коме се изводи образовно-васпитни рад, подноси кандидат који није стекао
диплому на српском језику. Изабрани кандидат пре
заснивања радног односа дужан је да достави лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену спосбност за рад са децом и ученицима. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве
на оглас доставити лично или путем поште на адресу
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање. Све додатне информације о огласу могу се добити на тел. 015/840-379, Оливера Ћосић.

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.
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Доктор наука електроструке
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на одређено време

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор машинства за обраду метала/доктор наука - машинско
инжењерство; доктор техничких наука за машинске
конструкције; доктор техничких наука за производно
машинство; без обзира на радно искуство.

Доктор еколошких наука
на одређено време

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

НОВИ ПА ЗАР
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/320-417

Наставник ликовне културе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до његовог
повратка са неплаћеног одсуства

Наставник српског језика

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

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за
пријем у радни однос утврђене чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” 88/17): 1) да имају одговарајуће образовање; 2) да имају психичку, физичку и здраствену
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) да имају држављанство Републике Србије,
5) да знају српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Услови из става 1 члана 139
Закона о основама система образовања и васпитања
доказују се приликом пријем у радни однос и проверавају се у току рада. Доказ о испуњености услова из
става 1 тачке 1, 3 и 5 члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања подносе се уз пријаву
на конкурс, а из става 1 тачка 2 овог члана пре закључивања уговора о раду. Потребна документа: оригинал
или оверену копију дипломе, односно уверење којим
се доказује одговарајуће високо образовање; оригинал уверење о држављанству не старије од 6 месеци;

18210 Житковац
тел. 018/887-055

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема и савладан
програм обуке за педагошког асистента.

Андрагошки асистент

на одређено време до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема и савладан
програм за остваривање ООО за андрагошког асистента.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе:
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оверен препис/фотокопију уверења о
држављанству; оверен препис/фотокопију извода из
матичне књиге рођених; доказ о знању језика на ком
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 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. Лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима) доставља
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду.
Уверења не треба да буду старија од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

НОВИ СА Д
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАН КОЛАР”
21425 Селенча, Вајанског 1

Наставник словачког језика

за 93,50% радног времена, на одређено
време до повратка раднице са породиљског
одсуства, до 06.04.2020.

Наставник српског језика као
нематерњег

на одређено време до повратка раднице са
функције, најдуже до 01.08.2022.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа, предвиђених Законом о раду, кандидат мора
испуњавати и посебне услове прописане у чл. 139, 140
и 141 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/17 и 27/18) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следећа
документа: доказ о одговарајућој стручној спреми, уверење о држављанству Републике Србије - не старије од
6 месеци, извод из матичне књиге рођених; кандидати
достављају и доказ о испуњености услова о знању словачког језика - језик на коме се изводи настава; доказ
о неосуђиваности - не старији од 6 месеци, а изабрани
кандидат доставља уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима пре закључења уговора о раду. Проверу пси-
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хофизичких способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства: http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULARZA-KONKURISANJE.doc. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Информационо-комуникациони
системи
на одређено време од 5 година

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

Сарадник у звању сарадника у настави
за ужу научну област Енергетска
електроника, машине и погони и
обновљиви извори енергије
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке електротехнике и рачунарства, услови прописани чланом 83
Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању сарадника у настави
за ужу научну област Квалитет,
ефективост и логистика
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке дипломирани инжењер менаџмент, 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 и сарадника
у настави из уметничког поља приложити и: потврду да је кандидат студент мастер академских студија
или специјалистичких академских студија. За избор
у звање доцента и ванредног професора приложити
и: попуњен електронски образац: Реферат комисије
о кандидатима за избор у звање наставника-UNS_
Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf. Сајту Универзитета у
Новом Саду: https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-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
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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 Scopus-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 свако радно место, 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.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“
21000 Нови Сад, Павла Симића 9

Васпитач

12 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије,основне
академске студије или специјалистичке струковне студије) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), студијама у трајању од три године, више образовање, односно на основним студијама у трајању од најамње четири године по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године - васпитач, у складу са законом.

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање медицинска сестра - васпитач са децом узраста од шест месеци
до две године, а са децом узраста од две до три године
лице које има средње образовање медицинска сестра
- васпитач и лице које има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или
специјалистичке струковне студије) на којима је оспособљено за рад са децом јасленог узраста - васпитач.

Сарадник - медицинска сестра

за превентивно-здравствену заштиту и негу

УСЛОВИ: стечено средње образовање здравствене
струке у трајању од четири године.

Стручни сарадник - педагог музичког
васпитања
УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне
области музичке уметности на студијама другог степена, мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије, односно
са завршеним високим образовањем на основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године.

Спремачица
у вртићу

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Сервирка

у вртићу
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа.
ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног
односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати
треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 став
1 тачка 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама система обра-

зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и
27/2018). Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници
Министарства, доказ о одговарајућој стручној спреми,
уверење о држављанству и уверење о неосуђиваности
за дела из члана 139 став 1 тачка 3 које издаје надлежна служба МУП-а; оверен препис/фотокопија дипломе
о стеченом образовању. Приложена документација не
може бити старија од 6 месеци. Изабрани кандидат пре
заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и санитарну књижицу. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Писане пријаве могу се доставити путем поште
или донети лично на наведену адресу: ПУ „Радосно
детињство“” Нови Сад, Павла Симића 9, са назнаком
„Зза конкурс” и обавезним навођењем радног места за
које се кандидат пријављује. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КОЛИБРИ”
21420 Бач, Школска 3

Васпитач

2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице
под условима прописаним законом и ако има: 1) одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године, на студијама у трајању од
три године, као и 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) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на
коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са основним биографским подацима, кандидат треба да приложи доказе о
испуњености услова: оверену фотокопију дипломе о
стеченом образовању; уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење
односно извод из казнене евиденције МУП-а 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 и давање мита, за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци). Доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом кандидат прибавља пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Напомена:
пријаве доставити лично или поштом на горенаведену
адресу. Више информација на телефон: 021/771-770.
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ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

26230 Омољица, Трг Светог Саве 3

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице
које испуњава услове из чл. 140 ст 1 и 2, чл. 122 и 139
Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС” број 88/2017 и 27/2018 - др.
закони) и услове прописане Правилником о ближим
условима за избор директора установе образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број 108/2015), и
то: да има одговарајуће високо образовање за наставника у основној школи, односно педагога или психолога, 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; на основним студијама у трајању
од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;
лице из тачке 1) под тачка (2) мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; да није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да лице није осуђивано правоснажном
пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик, као језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
има најмање осам година радног стажа у установи
на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да има дозволу за рад
за наставника, педагога или психолога (лиценца или
стручни испит); да има положен испит за директора
школе (изабрани кандидат је дужан да положи испит
за директора школе у законом прописаном року).
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи доказе да испуњава наведене услове, и то: оверену копију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену копију уверења о положеном стручном испиту
или испиту за лиценцу; уверење надлежног суда да
против кандидата није покренут кривични поступак и
да није покренута истрага, уверење издато од надлежне полицијске управе о казненој евиденцији за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања и уверење Привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности - сва 3 уверења не старија од 6 месеци; уверење
о држављанству Републике Србије (у оригиналу или
оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; извод
из матичне књиге рођених (фотокопија), фотокопију
важеће личне карте или очитану биометријску личну
карту; доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (само кандидат који образовање није стекао на српском језику),
кандидат доставља потврду одговарајуће високошколске установе да је положио испит из српског језика у
оригиналу или оверену фотокопију; потврда о радном
искуству - најмање 8 година радног искуства у области
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, уверења о положеном испиту за
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директора (пријава која не буде садржала уверење о
положеном испиту за директора школа неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року положи испит за директора
школе); лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења посебног уговора о
међусобним правима и обавезама. Осим утврђивања
испуњености услова за избор директора, комисија цени
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника). Уколико
се на конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави
резултате стручно педгошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Доставити и биографију
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада директора школе. Сви докази прилажу
се у оргиналу или у овереним фотокопијама не старијим од шест месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве са документацијом
и прилозима достављају се искључиво поштом на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за
директора” или лично у секретаријату школе. Додатне
информације путем телефона: 013/617-014.

ПИРОТ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН РАДОВИЋ“
18300 Пирот, Занатлијска бб

Наставник биологије

са 30% норме, на одређено време ради
замене одсутне запослене, до њеног
повратка са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у члану
139 став 1 Закона о основама система образовања и
васпитања, кандидат треба да има: 1) одговарајуће
образовање; 2) 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 и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба да испуњавају и посебне
услове из члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања: да су стекли одговарајуће високо
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси се на горенаведену адресу или у
просторијама секретаријата школе, у року од 8 дана од
дана објављиваља овог конкурса. Уз пријаву кандидат
подноси: формулар за пријаву на конкурс, оверен препис дипломе (фотокопија) о завршеном школовању,
уверење о држављанству, уверење да није осуђиван,
извод из МК рођених.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ВАСПИТАЧА ПИРОТ
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Сарадник - у звању сарадник у настави
за научно-наставну област Музичко
васпитање, ужа научно-уметничка
област Методика музичког васпитања
1, 2
на одређено време од 1 године

Посао се не чека, посао се тражи

УСЛОВИ: студент мастер академских студија или специјалистичких академских студија, који је студије првог
степена студија завршио са просечном оценом најмање
8; студент мастер струковних студија или специјалистичких струковних студија који је студије првог степена студија завршио са просечном оценом најмање 8.
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу:
биографију са свим битним подацима; потврду установе: факултета - школе у коју је уписан; остале податке: о студентском ангажовању и др. доказе у овереној
фотокопији; извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству; доказе надлежних органа поводом
чињенице да кандидат није правоснажном пресудом
осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова у
високошколској установи (овај доказ прибавља школа,
по пријему). Пријаве се подносе у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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ПУ „ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“

18300 Пирот, Војводе Степе 15

Васпитач
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла васпитач може бити примљен кандидат који има стечено
одговарајуће образовање, и то: стручна спрема/образовање - васпитач високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије)
и специјалистичке струковне студије по прописима
који су уређивали високо образовање у периоду од 10.
септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године; на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године.

Домар
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла домар мајстор одржавања може бити примљен кандидат који
има стечено одговарајуће образовање, и то: стручна
спрема/образовање - средње образовање техничке
или друге врсте.

Спремачица
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла спремачица може бити примљен кандидат који има стечено
образовање, и то: стручна спрема/образовање - основно образовање.
ОСТАЛО: Поред општих услова, услови за пријем у радни однос утврђени су Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о организацији и
систематизацији послова ПУ „Чика Јова Змај“ Пирот, и
то: 1) одговарајуће образовање; 2) психичка, физичка
и здравствена способност за рад са децом; 3) 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; 4) држављанство Републике Србије; 5)
знање српског језика и језика на којем се остварује васпитно-образовни рад. Услови за пријем у радни однос
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова из
тачака 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора
о раду. Конкурс спроводи Конкурсна комисија. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Кандидати који испуњавају услове конкурса упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос у року од осам дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са децом. Конкурсна комисија спроводи писмену проверу и усмени
разговор и доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављене писмене провере и
усменог разговора са кандидатима. Дан када се очекује да ће се обавити писмена провера и усмени разговор са кандидатима који испуњавају услове за пријем
у радни однос је 30 дана од дана истека рока за пријем
пријава. Рок за пријављивање на конкурс је 10 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријавни формулар, који се преузима са интернет странице
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати достављају потребну документацију: доказ
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству), доказ о о
стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе
или уверења), доказ о неосуђиваности (тачка 3) услова
за пријем у радни однос, не старије од 6 месеци. Као
доказ о знању језика на ком се остварује васпитно-образовни рад, сматра се да је образовање стечено на
Бесплатна публикација о запошљавању

српском језику на основу дипломе о стеченом образовању или други одговарајући докумен о знању српског
језика. Пријава на конкурс/пријавни формулар садржи
наведене све доказе које кандидат прилаже уз пријаву.
Пријаве лично доставити или слати на адресу: ПУ
„Чика Јова Змај”, Пирот, Војводе Степе 15. Информације о конкурсу могу се добити код секретара установе,
телефон: 062/8026-324.

ПОЖ АРEВАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”
12316 Крепољин, Цара Лазара 84
тел./факс: 012/7642-190
www.oskrepoljin.edu.rs
e-mail: oskrep@ptt.rs

Оглас објављен у публикацији „Послови“ од
19.09.2018. године (број 795), поништава се за
радно место: наставник руског језика са 77,78%
радног ангажовања, на одређено време до
преузимања запосленог, односно до коначности одлуке о избору кандидата, по конкурсу за
пријем у радни однос на неодређено време, а
најкасније до 31.08.2019. године.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”

12316 Крепољин, Цара Лазара 84
тел./факс: 012/7642-190
www.oskrepoljin.edu.rs
e-mail: oskrep@ptt.rs

Наставник српског језика

на одређено време до преузимања
запосленог, односно до коначности одлуке
о избору кандидата по конкурсу за пријем
у радни однос на неодређено време, а
најкасније до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће
образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/18 др. закон) и у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17 и 3/17) за радно место за које конкурише; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело из члана 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања;
да има држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства (налази се на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја у делу „Ново на сајту”) и
уз одштампани пријавни формулар достављају школи
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању српског
језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику или
на језику на којем се остварује образовно-васпитни
рад, доказ да кандидат није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење издаје МУП); уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом

и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору
наставника и стручног сарадника Конкурсна комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. 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. Уколико је већ извршена психолошка процена способности (у периоду од 6 месеци пре истека рока за
пријаву на овај конкурс), кандидат ће у пријави назначити када и где је извршена процена. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове
за пријем у радни однос у року од осам дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о
избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за пријављивање је
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране. Пријаве се достављају на адресу
школе, са напоменом „За конкурс“. Контакт телефон:
012/7642-190.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Оглас објављен 12.09.2018. године у публикацији „Послови” (број 794), поништава се у
целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ”

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

Професор историје

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139, 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и
27/18), и то: да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18)
и у складу са Правилником 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) за радно место за које конкурише; 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 и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Потребно је да
кандидати попуне пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним формуларом достављају
школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају
школи следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе, уверење о држављанству не старије од 6
месеци (оригинал или оверену копију, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверенз копију), уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци. Доказ
о знању српског језика и језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад у школи се доставља само
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику или језику на којем се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о здравственој способности за
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рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурс је отворен
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„УГРИН БРАНКОВИЋ”

шање; да има држављанство РС. Лекарско уверење
доставља се пре закључење уговора о раду. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слти на
горенаведену адресу.

ПУ „НАША РАДОСТ“

18420 Блаце, Браће Вуксановић 20
тел. 027/371-268

Директор

ОШ „МИЛИЋ РАКИЋ МИРКО“

12240 Кучево, Вука Караџића бб

на период од 4 године

Наставник историје

УСЛОВИ: За директора предшколске установе може
да буде изабрано лице које има одговарајуће високо
образовање предвиђено чл. 140 став 1 став 2 Закона
о основама система образовања и васпитања за васпитача или стручног сарадника и најмање осам година
радног стажа у предшколској установи на пословима
васпитања и образовања; за директора предшколске
установе може да буде изабран и васпитач који уз
испуњеност осталих услова има одговарајуће образовање из чл. 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања (високо образовање на студијама
првог степена, студијама у трајању од три године или
више образовање) и најмање десет година радног стажа у предшколској установи на пословима васпитања
и образовања; да поседује дозволу за рад (лиценцу);
да поседоује психичку, физичку и здравствену способности за рад са децом, држављанство РС; да има знање
српског језика на којем се изводи образовно- васпитни
рад; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања.

за рад у централној школи у Кучеву и
подручном одељењу школе у Буковској,
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до краја школске
2018/2019. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
88/2017) и то: одговарајуће образовање у складу са чл.
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018
- др. закони), као и у складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни
гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/2017,
3/2017 и 13/2018) за рад на радном месту наставник
историје; 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 и
да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Закона о
основама система образовања и васпитања, кандидат
мора да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар за званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају
следећу документацију: извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију) и уверење о
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију) - не старије од 6 месеци; оверену
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврду високошколске установе о броју бодова, доказ о положеном
испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима
из педагогије и психологије; уверење МУП-а из казнене евиденције; доказ о знању језика на којем изводи
образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику.
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима изабрани
кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду
(лекарско уверење). Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. Контакт телефон: 012/850-131.

САЈМОВИ
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ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву достављају: оверен
препис дипломе о завршеном факултету, оверен препис уверења о положеном стручном испиту (лиценци), биографске податке, потврду о радном искуству,
са подацима о пословима и задацима које су обављали, прилоге којима доказују своје стручне, организационе и друге квалитете, извод из МК рођених,
доказ о држављанству, уверење да нису осуђивани,
односно да не постоји забрана обављања послова
директора предшколске установе, лекарско уверење.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Конкурс је отворен 15 дана од дана
објављивања. Пријаве слати на горенаведену адресу
са назнаком „Конкурс за директора“.

18400 Прокупље, Ратка Павловића Ћићка 150
тел.027/324-168, 027/329-601

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља:
диплому о стеченом одговарајућем образовању (IV
степен стручне спреме); уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци); извод из МК рођених; сертификат
издат од стране Министарства просвете о завршеној
уводној обуци за педагошког асистента; доказ о познавању ромског језика и уверење о неосуђиваности. Сва
документа се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

ПУ „СУНЦЕ“

18430 Куршумлија, Косовска 36А
тел. 027/381-534

Васпитач

на одређено време до повратка раднице са
породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студија
другог степена (мастер академске студије), на основним студијама у трајању од најмање 4 године по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005 године, као и стечено одговарајуће висико
образовање на студијама првог степена (основне академске студије, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године
или више образовање.

на одређено време до повратка радника са
боловања, а најдуже до 31.08.2019. године

ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; извод
МК рођених и уверење о држављанству РС не старије
од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); доказ
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. Уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом
као и санитарну књижицу доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Обавеза полагања испита за лиценцу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати
на горенаведену адресу.

Педагошки асистент

СМЕДЕРЕВО

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање;
зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; 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 пона-

11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84
тел. 026/4617-380

ОШ „9. ОКТОБАР“
18400 Прокупље, Змај Јовина 1
тел. 027/331-043

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка директора са
функције, а најдуже до 31.08.2019. године

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка помоћника
директора са функције, а најдуже до
31.08.2019. године

Наставник енглеског језика

за 60% радног времена, на одређено време
до повратка одсутног радника, а најдуже до
31.08.2019. године

Психолог школе

на одређено време а најдуже до 31.08.2019.
године

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Директор установе 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”, бр. 88/2017) као
и услове прописане Правилником о ближим условима
за избор директора установе образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” бр. 108/2015). Дужност директора школе може да обавља лице које има: 1. одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о
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Наука и образовање

основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, за педагога и психолога (наставник 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) 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 10.09.2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2)
мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета.) Изузетно ако се на конкурс
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дужност директора
основне школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из чл. 140 став 3 Закона за наставника основне школе односно 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, дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање
десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат треба и: 2. да има дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, 3. обуку
и положен испит за директора установе, 4. најмање
осам година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 5. психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, 6. 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, 7. да има држављанство Републике Србије, 8. да
зна српски језик (језик на којем се остварује образовно-васпитни рад). Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року
до две године од дана ступања на дужност. Директору који не положи испит за директора у року од две
године од дана ступања на дужност, престаје дужност
директора. Докази о испуњености услова саставни су
део пријаве на конкурс. Пријава на конкурс за избор
директора, заједно са потребном документацијом, доставља се школи. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставља установи. Уколико до дана
објављивања конкурса Министарство просвете, науке
и технолошког развоја није направило апликацију за
преузимање пријавног формулара, кандидат доставља
пријаву у слободној форми.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: биографске податке, односно радну биографију; оверену
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању из члана 140 став 1 и 2 ( изузетно и став 3)
Закона о основама система образовања и васпитања
за наставника основне школе,за педагога и психолога; оверену фотокопију дозволе за рад наставника и
стручног сарадника (испит за лиценцу, односно стручни испит); оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за директора установе; оригинал или оверену фотокопију уверења да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима
(не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве
на конкурс); оригинал или оверену фотокопију доказа о најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (потврде, решења, уговори или
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други акти којима се доказује на којим пословима, са
којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверену
фотокопију доказа 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 за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање - издат
од полицијске управе и суда (не старије од 6 месеци
од дана достављања пријаве на конкурс); оригинал
или оверену фотокопију доказа да против кандидата
није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога - за кривична дела из чл. 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања, (не старије од 6 месеци
од дана достављања пријаве на конкурс); оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс); извод из матичне књиге
рођених - оригинал; доказ о знању српског језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико
одговарајуће образовање није стечено на том језику)
- оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем,
вишем или високом образовању на језику на коме се
остварује образовно-васпитни рад; доказе о резултату стручно-педагошког надзора - извештаји просветног саветника оверена фотокопија (уколико је вршен
стручно - педагошки надзор над радом кандидата од
стране просветног саветника кандидат је дужан да
извештај истог достави), уколико се на конкурс пријави
лице које је претходно обављало дужност директора
установе дужно је да поред доказа из претходне тачке
достави и резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (оверена фотокопија). 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 из члана 7 став 4 Правилника о
ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће разматрати. Пријава се сматра потпуном уколико садржи све доказе којима се потврђује
испуњеност услова за избор директора прописаних чл.
139 и чл. 140 став 1 и 2 а изузетно и став 3 Закона,
а који су у конкурсу наведени у делу услови за избор
директора. Рок за подношење пријава на конкурс за
избор директора школе је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријава се
подноси на адресу школе: ОШ „Доситеј Обрадовић”,
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84, са назнаком
„Конкурс за избор директора”.

ОШ „РАДИЦА РАНКОВИЋ”
11317 Лозовик
тел. 026/831-741

Наставник географије

са 80% радног времена, на одређено време,
а најдуже до 24.09.2022. до истека мандата
директора школе

УСЛОВИ: професор географије; дипломирани географ;
професор историје - географије; дипломирани географ
- просторни планер; дипломирани професор географије - мастер.

Наставник информатике

са 25% радног времена, на одређено време
до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: професор информатике, односно дипломирани информатичар; професор математике и рачунарства; професор математике, односно дипломира-

ни математичар, смер рачунарство и информатика;
дипломирани математичар за рачунарство и информатику; дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови, односно одсеци; дипломирани инжењер електронике, сви смерови, односно одсеци; дипломирани
инжењер за информационе системе, односно дипломирани инжењер организације за информационе системе или дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе
системе и технологије; дипломирани инжењер информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства;
дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и информатика,
економска статистика и кибернетика, статистика и
информатика или статистика, информатика и квантна
економија; професор технике и информатике; дипломирани математичар

Кувар

на одређено време до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: најмање III степен, занимања кувар.

Чистачица

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

УСЛОВИ: најмање основна школа.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете- http://www.mpn.gov.rs/wp-content/ uploads/2015/08/
FORMULAR -ZA-KONKURISANJE и заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају оригинал или
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању
(не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију (не старије од 6 месеци) извода из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству не старије од шест
месеци, уверење од суда да против кандидата није
покренута истрага и доказ о неосуђиваности кандидата
за кривична дела утврђена у члану 139, став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања тј.
извод из казнене евиденције, који прибавља кандидат
у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске управе, доказ да кандидат зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад српски језик, у обавези су да доставе само они кандидти који образовање
нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом
одговарајуће високошколске установе да је кандидат
положио испит из српског језика. Доказ о здравственој
способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати и биће одбачене. Конкурс спроводи
Конкурсна комисија коју именује директор школе. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у
радни однос у року од осам дана од дана истека рока за
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор,
у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата
психолошке процене способности за рад са ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са
листе и доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни формулар са потребном документацијом
доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Ближе информације о конкурсу можете добити код секретара школе 026/831-741.

СОМБОР
ОШ „ИСА БАЈИЋ“

25230 Кула, Лењинова 28
тел. 025/722-313

Директор

на период од 4 године

УСЛОВИ: Лице које конкурише треба да испуњава следеће услове: прописане чланом 122, 139, 140 став 1 и 2
и 141 став 7 Закона о основама система образовања и
васпитања и одредбама Правилника о програму обуке
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Наука и образовање

и полагању испита за лиценцу за директора установе
образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр.
63/2018), односно лице које има одговарајуће образовање за наставника или стручног сарадника за рад у
основној школи, 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 групе предмета; 2.
студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука, 3. на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, лице које има завршено ово образовање мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; да има дозволу за
рад за наставника или стручног сарадника; да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик; 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 предвиђену Правилником о програму обуке
и полагању испита за лиценцу за директора установе
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
63/2018).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе
следећу документацију: оверен препис или фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверен препис или
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за
лиценцу наставника, васпитача или стручног сарадника; оверен препис или оверену фотокопију дипломе
или уверења о завршеној средњој школи, вишој или
високој стручној спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да је положио
испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе као доказ о знању српског језика; доказ о радном искуству у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања; уверење о неосуђиваности из казнене
евиденције министарства надлежног за унутрашње
послове у складу са чл. 139 став 1 тачка 3) Закона, не
старије од 30 дана, оригинал или оверена; фотокопија
уверења из суда опште надлежности да се против кандидата не води кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре доношења оптужног
предлога - за кривична дела одређена чл. 7 Правилника о ближим условима за избор директора установа
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
108/2015) не старије од 30 дана, уверење о неосуђиваности привредног суда да није правоснажно осуђен
за привредни преступ у вршењу раније дужности - не
старије од 30 дана; оверену фотокопију доказа о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима - лекарско уверење (може бити
старије од 6 месеци, а кандидат који буде изабран
ће накнадно пре закључења уговора, доставити ново
лекарско уверење); уверење о држављанству Републике Србије које није старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (са уписаном напоменом уколико
је накнадно дошло до промене презимена односно
имена); резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (уколико се на
конкурс пријављује лице које је претходно обављало
дужност директора установе); доказ о савладаној обуци и положеном испиту за директора установе - уколико га поседује (пријава ће се сматрати потпуном и
уколико кандидат нема положен испит за директора
установе, али је изабрани кандидат дужан да га поло-

48

| Број 797 | 03.10.2018.

жи у року од две године од дана ступања на дужност);
биографију са кратким прегледом кретања у служби и
предлогом програма рада директора школе. Кандидат
може поднети и остала документа која могу послужити
приликом доношења одлуке о избору директора (докази о поседовању организационих способности и др.).
Кандидат горенаведену документацију од тачке 1 до
тачке 8 доставља у три примерка (један примерак чине
оверене фотокопије наведене документације и још се
у два примерка достављају обичне фотокопије оверених примерака). Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“
Националне службе за запошљавање. Документацију
доставити на адресу школе, са назнаком „Конкурс за
директора“, а сва потребна обавештења се могу добити код секретара школе и путем телефона: 025/722-313
и 025/722-118. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЕРА ГУЦУЊА”

уговора о раду. Уколико кандидат конкурише на две
или више позиција, потребно је доставити потпуну
документацију за сваку позицију посебно и у пријави
јасно назначити на коју позицију се односи. Кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Пријавни формулар се доставља за
свако радно место за које кандидат конкурише. Документација се доставља у овереним фотокопијама.
Документи важе 6 месеци од издавања. Пријава која не
садржи све тражене документе као и пријава која садржи неоверене документе, сматраће се непотпуном.
Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати
у обзир. Пријаве слати искључиво поштом на адресу.
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од објављивања у
публикацији „Послови“.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“

25000 Сомбор, Венац Петра Бојовића 3
тел. 025/433-511

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

Васпитач

на српском језику, за рад у Сомбору
4 извршиоца

УСЛОВИ: основне академске, основне струковне студије, виша школска спрема, VI степен.

Васпитач

на српском језику, за рад у Кљајићеву

УСЛОВИ: основне академске, основне струковне студије, виша школска спрема VI степен.

Васпитач

на српском језику, за рад у Сомбору, на
одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: основне академске, основне струковне студије, виша школска спрема VI степен.

Васпитач

на српском језику, за рад у Сомбору

УСЛОВИ: основне академске, основне струковне студије, виша школска спрема VI степен; извршилац мора
бити особа са инвалидитетом (због извршавања законске обавезе запошљавања особа са инвалидитетом).
ОСТАЛО: У радни однос ради обављања наведених
послова, може бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 1) поседовање одговарајућег образовања; 2) поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом; 3) поседовање
држављанства Републике Србије; 4) да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскрвњење,
за кривично дело примање мита или давање мита, за
кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 5)
понашање за које није у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 6) знање српског језика. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: оверен препис или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; доказ о држављанству Републике Србије (оверено уверење о држављанству или
извод из матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци); доказ за тачку 4 и 5 (уверење суда и полицијске
управе, не старије од 6 месеци, оригинал или оверена
фотокопија); доказ из тачке 6 потврда одговарајуће
високошколске установе да је кандидат положио српски језик (достављају само кандидати који образовање
нису стекли на српском језику, оверена фотокопија); за
особу са инвалидитетом оверена фотокопија решења
надлежног органа. Уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима, изабрани кандидат ће доставити пре закључења

Наставник немачког језика у првом
циклусу основног образовања и
васпитања

за 80% норме, на одређено време, замена
одсутног запосленог преко 60 дана, до
повратка запосленог са неплаћеног одсуства,
до 31.08.2019.

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), кандидати треба да испуњавају и посебне услове и то:
одговарајуће образовање - сходно члану 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др. закони) и члана 2 став
2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); 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 3Закона о основама система образовања и васпитања; да је држављанин Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: краћу биографију; одштампан пријавни формулар који кандидат
попуњава на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; доказ о
одговарајућем образовању (оригинал или оверена
фотокопија дипломе траженог степена и врсте образовања (односно уверења ако диплома није издата),
док се ниво знања Б2 доказује уверењем о положеном
одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри
универзитета у Србији, или међународно признатом
исправом за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1
или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност
утврђује Министарство просвете, науке и технолошког
развоја); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија); уверење о држављанству,
не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања.

Наставник хемије

за 40% норме (16 часова недељно), на
одређено време, замена одсутног запосленог
преко 60 дана, до повратка запосленог са
места помоћника директора, до 31.08.2019.

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), кандидати треба да испуњавају и посебне услове, и то:
одговарајуће образовање - сходно члану 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др. закони) и члана 2 став
2 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени
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гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); 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; да је држављанин Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Уз пријаву на конкурс приложити: краћу биографију,
одштампан пријавни формулар који кандидат попуњава на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, доказ о одговарајућем образовању (оригинал или оверена фотокопија дипломе траженог степена и врсте образовања,
односно уверења - ако диплома није издата); извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављанству, не старије од 6
месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Кандидат који буде изабран дужан је да пре
закључења уговора о раду достави уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са децом и ученицима, не старије од 6 месеци. Рок за
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са неовереном документацијом
неће се узимати у разматрање. Пријаву на конкурс са
потребном документацијом доставити на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс“. Ближе информације
о конкурсу могу се добити на телефон: 022/561-420.

ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА ШУМАНОВИЋ“
22230 Ердевик, Светог Саве 4
тел. 022/755-006

Наставник разредне наставе

за рад у матичној школи у Ердевику, на
одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, до повратка
запосленог са функције директора

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл.
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 1. да има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“
број 88/2017), као и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. тласник РС“, број 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17) за рад на радном
месту наставника разредне наставе; 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 РС и 5. да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о
испуњености услова под тачкма 1, 3, 4 и 5 саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља
се пре закључења уговора о раду. У складу са чланом
142 Закона о основама система образовања, кандидат
мора да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
и шест бодова праксе у установи,у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, а потребну документацију
заједно са одштампатим пријавним формуларом достављају школи.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају
следећу документацију: извод из књиге рођених - оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију, не старије
од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврду високошколске установе о броју бодова); доказ о
положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним
испитима из педагогије и психологије; у складу са чланом 142 став 4 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 одговарајуће образовање; уверење из МУП-а
из казнене евиденције. Доказ о знању језика на коме
се изводи образовно-васпитни рад у школи доставља
се само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве са
потребном документацијом доставити на адресу школе: ОШ „Сава Шумановић”, 22230 Ердевик, Светог Саве
4 или предати лично у секретаријат школе. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу се могу добити
на телефон: 022/755-006. Одлуку о избору кандидата
донеће Конкурсна комисија након добијања резултата
психолошке процене кандидата, у року од 8 дана од
дана обављеног разговора са кандидатима.

СУБОТИЦА
ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“
24000 Суботица, Јо Лајоша 78

Наставник српског језика

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, до повратка
запослене са послова помоћника директора
на послове наставника, а најдуже до
31.08.2019.године, са 50% радног времена,
за рад у одељењима на српском наставном
језику

УСЛОВИ: високо образовање, 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 компаратист, 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). Канди-

дат треба да има одговарајуће образовање прописано
чланом 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти образовања наставника
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018); 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 и да зна српски језик и језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад. 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању, доказ да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова (уверење високошколске установе), или доказ да је у
току студија положио испите из педагогије и психологије или оверену фотокопију положеног стручног испита
или испита за лиценцу, за оне кандидате који то поседују, доказ да 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 о држављанству Републике
Србије и доказ о испуњености услова из члана 141 став
7 Закона о основама система образовања и васпитања
- оверену фотокопију сведочанства, или дипломе да је
средње, више или високо образовање стекао на језику
на којем се остварује образовно-васпитни рад или доказ
да је положио испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на српском језику).
Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о раду.
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, а потребну
документацију, заједно са одштампаним формуларом
достављају школи. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
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ОШ „НИКОЛА ЂУРКОВИЋ“

24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 14

Педагошки асистент

Наставник практичне наставе и
предметне наставе са одељенским
старешинством у подручју рада
Пољопривреда, производња и прерада
хране

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

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних
Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13 И 75/14) треба да испуњава и услове
прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће
образовање IV степен средња стручне спреме које
се доказује оригиналом или овереном фотокопијом
дипломе, савладан програм обуке за педагошког асистента прописан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја тј. завршен програм обуке за
педагошког асистента (уводни модул) што се доказује
оригиналом или овереном фотокопијом докумената,
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима што се доказује лекарским
уверењем, 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 језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад српски и мађарски језик.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
молба са биографијом, попуњен пријавни формулар на
званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs оригинал или оверена
фотокопија дипломе, оригинал или оверена фотокопија
документа којом се доказује савладан програм обуке за
педагошког асистента (уводни модул), лекарско уверење
(подноси се пре закључивања уговора о раду), уверење
из казнене евиденције МУП-а о некажњавању, оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству, доказ
о знању језика на коме се остварује образовно васпитни
рад у складу са чланом 141 став 7 Закона, може да обавља
лице које је стекло средње, више или високо образовање
на језику на коме се остварује образовно васпитни рад
или је положило испит из тог језика по програму високошколске установе. 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 надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака
о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт
адресе у својим пријавама. Разговор са кандидатима ће се
обавити у просторијама школе, с тим што ће кандидати о
датуму и времену бити обавештени на контакт телефон
који су навели у својим пријавама. У складу са чланом
155 став 7 Закона установа у поступку избора педагошког асистента прибавља мишљење надлежног органа
јединице локалне самоуправе. Докази о школској спреми,
неосуђиваности, држављанству и знању језика на коме
се обавља образовно-васпитни рад, достављају се уз
пријаву, а доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз
пријавни формулар, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
кандидати достављају потребну документацију у року од
8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи
Конкурсна комисија именована од стране директора школе. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком
„За конкурс - педагошки асистент”. Ближе информације
о конкурсу могу се добити у секретаријату школе путем
телефона: 024/4/738-071.

Национална служба
за запошљавање
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на српском наставном језику 50% радног
времена и на мађарском наставном језику
са 50% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана

Дефектолог - наставник у
индивидуалном третману логопед

на мађарском наставном језику, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Референт за финансијскорачуноводствене послове

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

Дефектолог - наставник у
индивидуалном третману логопед

на српском наставном језику, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

Наставник предметне наставе са
одељењским старешинством

није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, доказ 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,
лекарско уверење о поседовању психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима тражиће се накнадно за кадидата који буде био
изабран. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави своју професионалну биографију. Психолошку
процену способности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће Национална служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пре
закључења уговора о раду кандидат треба да прибави
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Избор се врши у
складу са Законом о основама система образовања и
васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. У складу са чланом 155 став
1 и 2 у вези са чланом 154 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на
разговор. Пријаве на конкурс слати на адресу школе.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

УЖИЦЕ

на српском наставном језику, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана

УСЛОВИ: поред услова прописаних чланом 139 и 144
Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017), кандидат треба да има:
одговарајуће високо образовање према члану 140
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и према Правилника о
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ментално ометене у развоју („Службени гласник РС-Просветни гласник”, бр. 1/95, 24/2004, 10/2009,
2/2012 и 11/2016). Поред одговарајућег високог образовања, кандидат треба да испуњава следеће услове:
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, држављанство Републике
Србије, 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 зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 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, 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике Србије или оверену фотокопију, извод из матичне
књиге рођених или оверену фотокопију, 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

ГИМНАЗИЈА “СВЕТИ САВА”
31210 Пожега, Вука Караџића 6
тел. 031/714-062

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник социологије и устава и права
грађана
са 60% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана

УСЛОВИ: поседовање одговарјућег високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гл. РС “ бр. 88/2017 и
27/2018) и у складу са Правилником о врсти стручне
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у гимназији (“Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017 и 13/2018);
психичка, физичка и здравствена способност за рад са
децом и ученицима; држављанство Републике Србије;
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и непостојање
дискриминаторског понашања на страни кандидата,
утврђеног у складу са законом; да зна српски језик на
којем се остварује образовно- васпитни рад. Уз пријаву
на конкурс, кандидати треба да приложе: попуњен
одштампани пријавни формулар који кандидат преузима са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја; уверење о
држављанству и извод из матичне књиге рођених (или
оверене фотокопије), диплому или оврену фотокопију,
дипломе о стеченом образовању (диплому о основним
студијама и мастер студијама); уверење о неосуђиваности за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања,
и писмени доказ ( уверење) да је положио испит из
српског језика одговарајуће високошколске установе,
којим потврђује да тна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, тј. српски језик, уколико је одговарјуће образовање стекао на страном језику. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу или непосредно код секретара школе.
Ближе информације се могу добити на тел. бр. 031/714062. Напомена: лекарско уверење изабрани кандидат
доставља при закључењу уговора о раду.
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УСЛОВИ: завршен правни факултет - дипл. правник,
проф. социологије, или филозофски факултет, смер –
социологија, дипл. социолог - мастер социологије.

испр. 13/2016 и 2/2017) - оригинал или оверену фотокопију, извод из матичне књиге рођених - оргинал или
оверену копију, уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци) - оригинал или оверену копију, доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017) и то:
уверење суда да против кандидата покренута истрага,
односно да се не води кривични поступак (не старије
од 6 месеци) - оригинал или оверену, копију уверење
из казнене евиденције о неосуђиваности (не старије
од 6 месеци) - оригинал или оверену копију, доказ о
познавању српског језика и језика на којем се остварује образовно васпитни рад подноси кандидат који
није стекао диплому на српском језику. Лекарско уверење, као доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима,
кандидат који буде изабран доставља пре закључења
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, тј. доказе о испуњености услова, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
школи (поштом или лично) на горенаведену адресу, са
назнаком “Конкурс за пријем у радни однос професора
физике (не отварати)“. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање “Послови”.
Докази о испуњености услова, ако нису оригинал, него
фотокопије или преписи, морају бити оверени у складу
са за Законом оверавању преписа и рукописа (“Службени гласник РС”, број 93/2014 и 22/2015). Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир
приликом доношења одлуке о избору по овом конкурсу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе на контакт телефон: 017/812-870.

Професор рачунарства и информатике

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”

СРЕДЊА ШКОЛА
ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
17530 Сурдулица, Сурдуличких мученика бб
тел. 017/812-870

Професор физике

на одређено време преко 60 дана, а најдуже
до краја школске године, тј. до 31.08.2019.
године, са 65% радног времена (13
школ23ских часова)

УСЛОВИ: завршен физички факултет - или ПМФ,
департман за физику, професор физике, дипл. физичар.

Професор социологије

на одређено време ради замене одсутне
запослене преко 60 дана, породиљско
одсуство и одсуство ради посебне неге
детета, са 20% радног времена (4 школска
часа)

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, смер - социологија, проф. социологије - дипл. социолог - мастер
социологије, проф. филозофије и социологије.

Професор Устава и права грађана

на одређено време ради замене одустне
запослене преко 60 дана, породиљско
одсуство и одсуство ради посебне неге
детета, са 10% радног времена (2 школска
часа)

на одређено време преко 60 дана, а најдуже
до краја школске године, до 31.08.2019, са
30% радног времена (6 школских часова)

УСЛОВИ: завршен ФОН, ПМФ, електронски факултет,
проф. информатике, односно дипл. информатичар,
проф. математике - дипл. математичар - смер рачунарство и информатика, дипл.инжењер електронике сви
смерови осим енергетског, дипломирани инжењер за
информационе системе.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава услове прописане члановима 139, 140, 141 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник
РС” бр. 88/2017), и то: да поседује одговарајуће образовање за наставника у складу са одредбама чл. 139,
140, 141 и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.88/2017) и Правилником о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и
васпитача у Гимназијама („Сл. гласник РС - Просветни
гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016
и 2/2017); 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. 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. Кандидат уз пријаву треба да достави следећа документа: диплому о стеченом одговарајућем високом образовању, у складу са
одредбама чл. 139, 140, 141 и 142 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017) и Правилника о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у Гимназијама („Сл. гласник
РС - Просветни гласник” бр. 8/2015, 11/2016,13/2016 Бесплатна публикација о запошљавању

17530 Сурдулица, Јадранска бб
тел. 017/815-950

Педагошки асистент

на одређено време ради обављања послова
педагошког асистента

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: у складу са чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања у радни однос у установи
може да буде примљено лице под условом прописаним
законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање,
најмање средњу стручну спрему; 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 којем се остварује образовно-васпитни
рад. 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. Услови из става 1 овог
члана доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Додатни услови: да кандидат познаје ромски језик, да има искуства у раду са
децом из осетљивих друштвених група, посебно ромском децом, да има завршену обуку за радно место
педагошког асистента за подршку у образовању деце
и ученика из осетљивих друштвених група, посебно
ромске деце, у основној школи у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја (докази: уверење о завршеној обуци). Рок за пријављивање
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити путем
телефона: 017/815-950.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПЧЕЛИЦА”

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

Педагошки асистент

на одређено време, до краја школске године
(31.08.2019. године)

УСЛОВИ: средње образовање и завршен прописан програм обуке за педагошког асистента за рад са децом и
ученицима ромске националности, да испуњава услове предвиђене чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања, да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима,
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање. Уз пријаву доставити:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству не старије од шест месеци, извод из матичне књиге рођених,
потврду- сертификат о завршеној обуци за педагошког
асистента код Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уверење Министарства унутрашњих
послова да лице није осуђивано. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. 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. Лице које буде изабрано
на конкурсу дужно је да приложи лекарско уверење о
здравственој способности, приликом заснивања радног
односа. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве подносити на горенаведену адресу.

ВРШАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

26330 Уљма, Трг ослобођења 3
тел. 013/898-242

Наставник техничког и информатичког
образовања и технике и технологије
на одређено време до престанка дужности
директора

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом
о раду, кандидат мора да испуњава и следеће услове:
да има одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гл. РС“, бр. 88/17 и 27/18-др. закони) и чл. 3. Правилника о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17 и 13/18) за извођење наставе техничког и
информатичког образовања и технике и технологије:
професор техничког образовања, професор технике,
професор технике и информатике, професор информатике и техничког образовања, професор техничког
образовања и машинства, професор технике и машинства, професор машинства, професор електротехнике,
професор техничког образовања и техничког цртања,
професор техничког образовања и физике, професор
физике и основа технике, професор техничког образовања и хемије, дипломирани педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, дипломирани професор
физике и основа технике за основну школу, професор
физике и основа технике за основну школу, професор
техничког образовања и васпитања, професор техничког васпитања и образовања, професор политехничког
образовања и васпитања, професор политехничког
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васпитања и образовања, професор политехничког
образовања, професор технике и графичких комуникација, професор производно-техничког образовања,
дипломирани педагог за техничко образовање, дипломирани педагог за физику и основе технике, професор
основа технике и производње, професор политехнике, професор технике и медијатекарства, професор
техничког образовања и медијатекар, дипломирани
физичар - професор физике и основа технике за основну школу - мастер, дипломирани професор физике и
основа технике за основну школу - мастер, дипломирани професор технике и информатике - мастер, дипломирани професор технике - мастер, мастер професор
технике и информатике, мастер професор информатике и технике, професор основа технике и информатике, мастер професор технике и информатике за електронско учење, мастер професор предметне наставе
(претходно завршене студије првог степена из области
техничког и информатичког образовања). Наставу из
предмета одређених у ставу 1. овог члана могу да изводе и лица која су завршила двопредметне студије на
факултету, ако су на том факултету савладала програм
из тих предмета у трајању од осам семестара.

Наставник информатике и рачунарства

на одређено време до повратка запослене са
неплаћеног одсуства, односно до 31.05.2019.
године

УСЛОВИ: Поред општих услова Законом о раду, кандидат мора да испуњава и следеће услове: да има одговарајуће образовање из члана 140 став 1 тачка 1) и 2) и
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др. Закони) и члана
3 Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гл. РС Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16,
2/17, 3/17 и 13/18) за извођење наставе информатике
и рачунарства: професор, односно дипломирани професор (са завршеним основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године у
области информатике, математике, физике, електротехнике, машинства или техничког образоања), професор,
односно дипломирани професор (са завршеним основним студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године, двопредметне студије, где
је један предмет обавезно информатика), дипломирани математичар, дипломирани физичар, дипломирани
информатичар (сви смерови и одсеци, са завршеним
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
да 10. септембра 2005. године), дипломирани инжењер
(са завршеним основним студијама у трајању од најмање четири године по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године у
области информатике, информационих технологија,
организационих наука, електротехнике и рачунарске
технике, дипломирани економиста (са завршеним освновним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године у области информатике),
мастер професор области информатике, математике,
физике, електротехнике, машинства, мастер професор
(двопредметне студије) где је један предмет обавезно
информатика, мастер математичар, мастер физичар,
мастер информатичар (свих смерова и одсека), мастер инжењер у области информатике, информационих
технологија, организационих наука, електротехнике
или рачунарске технике, мастер економиста у обласи
информатике, мастер дизајнер медија у образовању,
мастер библиотекар-информатичар, мастер професор
предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из области информатике, информационих технологија, математике, физике, организационих наука,
електротехнике или рачунарске технике). Лица која су
стекла академско звање мастер морају да имају у оквиру
завршених основних академских студија положено најмање пет испита из информатичких предмета, од тога
најмање један из области Програмирање и два предмета из једне или две следеће области - Математика или
Теоријско рачунарство. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Информатика и рачунарство може да изводи и лице које је на основним студијама у трајању од најмањае четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, савладало програм рачунарства и инфор-
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матике у трајању од најмање четири семестра.
ОСТАЛО: Кандидат треба и: 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. Уз пријавни формулар за
конкурс, кандидати су дужни да доставе: краћу биографију, оверену фотокопију дипломе, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству (не старијег
од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности за горе наведена кривична дела (не старије од
6 месеци) од надлежне полицијске управе МУП-а. Уколико кандидат није стекао средње, више или високо
образовање на српском језику у обавези је да достави
доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о
поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
- доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора
о раду. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата који
испуњавају све услове конкурса које у року од осам
дана од истека рока за подношење пријава упућује
на претходну психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања, применом стандардизованих
поступака. О датуму провере психофизичких способности, кандидати ће бити благовремено обавештени.
Конкурсна комисија доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Неблаговремене пријаве биће одбачене.
Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу
се поднети лично или поштом на горе наведену адресу.
Пријавни формулар кандидати попуњавају на интернет
страници Министарства просвете науке и технолошког
развоја: www.mpn.gov.rs, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.

ЗРЕЊАНИН
МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

23000 Зрењанин, Трг слободе 7

Наставник у средњој музичкој школи
за предмет Дириговање са 10% радног
времена и за предмет Теорија музике са
5% радног времена
на одређено време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који су прописани чланом 3 и чланом 4 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 16/15, 11/16
и 2/17), односно да је:
За предмет Дириговање: дипломирани музичар,
усмерење диригент или музички педагог; дипломирани диригент; дипломирани музички педагог; дипломирани музичар - педагог; професор солфеђа и музичке
културе; професор музичке културе; академски музичар
- диригент; мастер музички уметник, професионални
статус - диригент.
За предмет Теорија музике: дипломирани музичар, усмерење музички педагог, композитор, музиколог или етномузиколог; дипломирани музички педагог;
дипломирани музичар - педагог; професор солфеђа и
музичке културе; професор солфеђа; професор музичке културе; дипломирани композитор; дипломирани
диригент; дипломирани музиколог; дипломирани етномузиколог; академски музичар - композитор; мастер
теоретичар уметности, професионални статус - музички педагог, музички теоретичар или етномузиколог;
мастер композитор; мастер музички уметник, професионални статус - диригент.

Наставник у основној музичкој школи,
настава у припремном разреду

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

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања, односно да је: дипломирани професор солфеђа и музичке културе; мастер
теоретичар уметности, студијски програм музикологија; мастер теоретичар уметности, студијски програм
етномузикологија.

Наставник у средњој музичкој школи за
предмет Клавир са 10% радног времена
и за предмет Упоредни клавир са 25%
радног времена
на одређено време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који су прописани
чланом 4 Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада
Култура, уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 16/15, 11/16 и 2/17),
односно да је:
За предмет Клавир: дипломирани музичар, усмерење
пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; академски
музичар пијаниста; мастер музички уметник, професионални статус - клавириста; дипломирани клавириста.

Посао се не чека, посао се тражи

За предмет Упоредни клавир: дипломирани музичар, усмерење пијаниста или музички педагог; дипломирани музичар - пијаниста; дипломирани музичар
- оргуљаш; дипломирани музичар - чембалиста; академски музичар пијаниста; академски музичар оргуљаш;
академски музичар чембалиста; мастер музички уметник, професионални статус - клавириста, оргуљаш или
чембалиста; мастер теоретичар уметности, професионални статус - музички педагог; дипломирани клавириста; професор солфеђа и музичке културе.
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Наука и образовање

Наставник у основној музичкој школи
за предмет Клавир

са 65% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који су прописани
чланом 4 Правилника о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 18/13 и 2/17), односно да је:
дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; академски музичар пијаниста; мастер музички уметник, професионални статус
- клавириста.

Наставник у основној музичкој школи
за предмет Солфеђо са 60% радног
времена и за предмет Теорија музике са
5% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу
степена и врсте образовања који су прописани чланом
4 Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним и уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 16/15, 11/16 и 2/17), односно
да је: дипломирани музичар, усмерење пијаниста или
музички педагог; дипломирани музичар - пијаниста;
дипломирани музичар - оргуљаш; дипломирани музичар - чембалиста; академски музичар пијаниста; академски музичар оргуљаш; академски музичар чембалиста; мастер музички уметник, професионални статус
- клавириста, оргуљаш или чембалиста; мастер теоретичар уметности, професионални статус - музички
педагог; дипломирани клавириста; професор солфеђа
и музичке културе.

Наставник у основној музичкој школи
за предмет Клавир

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, место рада је
издвојено одељење школе у Ковачици

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који су прописани
чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 18/13 и 2/17), односно да је:

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који су прописани
чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 18/13 и 2/17), односно да је:
дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; академски музичар пијаниста; мастер музички уметник, професионални статус
- клавириста.

За предмет Солфеђо: дипломирани музички педагог; дипломирани музичар, усмерење музички педагог;
професор солфеђа; професор солфеђа и музичке културе; дипломирани музичар - педагог; мастер теоретичар
уметности, професионални статус - музички педагог.
За предмет Теорија музике: дипломирани музичар, усмерење музички педагог, композитор или етномузиколог; академски музичар - композитор; професор солфеђа и музичке културе; професор солфеђа;
дипломирани музички педагог; дипломирани професор солфеђа и музичке културе; дипломирани композитор; дипломирани диригент; дипломирани музиколог;
дипломирани етномузиколог; дипломирани музичар педагог; мастер теоретичар уметности, професионални
статус: музички педагог, музички теоретичар или етномузиколог; мастер музички уметник, професионални
статус - диригент; мастер композитор.

Наставник у средњој музичкој школи за
предмет Виолина
са 30% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који су прописани
чланом 4 Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада
Култура, уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 16/15, 11/16 и 2/17),
односно да је: дипломирани музичар, усмерење виолиниста; дипломирани музичар - виолиниста; академски
музичар виолиниста; мастер музички уметник, професионални статус - виолиниста.

Наставник у основној музичкој школи
за предмет Виолина

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који су прописани
чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 18/13 и 2/17), односно да је:
дипломирани музичар, усмерење виолиниста; дипломирани музичар - виолиниста; академски музичар виолиниста; мастер музички уметник, професионални статус - виолиниста.

Наставник у средњој музичкој школи за
предмет Упоредни клавир
са 20% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана

Бесплатна публикација о запошљавању

Наставник у основној музичкој школи
за предмет Клавир
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана (50% радног
времена у седишту школе у Зрењанину,
а 50% у издвојеном одељењу школе у
Ковачици)

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који су прописани
чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 18/13 и 2/17), односно да је:
дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; академски музичар пијаниста; мастер музички уметник, професионални статус
- клавириста.

Наставник у средњој музичкој школи
за предмет Виолина са 15% радног
времена и за предмет Читање с листа са
2,5% радног времена
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који су прописани
чланом 4 Правилника о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и уметничким школама у подручју рада
Култура, уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 16/15, 11/16 и 2/17),
односно да је:
За предмет Виолина: дипломирани музичар, усмерење виолиниста; дипломирани музичар - виолиниста;
академски музичар виолиниста; мастер музички уметник, професионални статус - виолиниста.
За предмет Читање с листа: дипломирани музичар
- флаутиста; дипломирани музичар - обоиста; дипломирани музичар - кларинетиста; дипломирани музичар - саксофониста; дипломирани музичар - фаготиста;
дипломирани музичар - хорниста; дипломирани музичар
- трубач; дипломирани музичар - тромбониста; дипломирани музичар - харфиста; дипломирани музичар
- перкусиониста; дипломирани музичар - виолиниста;
дипломирани музичар - виолиста; дипломирани музичар
- виолочелиста; дипломирани музичар - контрабасиста;
дипломирани музичар - гитариста; дипломирани музичар - акордеониста; дипломирани музичар - пијаниста;
дипломирани музичар - оргуљаш; дипломирани музичар - чембалиста; дипломирани музичар - соло певач;
дипломирани музичар - концертни и оперски певач;

академски музичар инструменталиста; мастер музички
уметник, професионални статус - виолиста, виолончелиста, контрабасиста, гитариста, харфиста, клавириста,
оргуљаш, чембалиста, акордеониста, хармоникаш, флаутиста, обоиста, кларинетиста, саксофониста, фаготиста, хорниста, трубач, тромбониста, тубиста, перкусиониста/ударач или соло певач; мастер музички уметник,
професионални статус - камерни музичар.

Наставник у основној музичкој школи
за предмет Виолина

са 37,5% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који су прописани
чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања
наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 18/13 и 2/17), односно да је:
дипломирани музичар, усмерење виолиниста; дипломирани музичар - виолиниста; академски музичар виолиниста; мастер музички уметник, професионални статус - виолиниста.
ОСТАЛО: Општи услови: да кандидат има одговарајуће
образовање у складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања које је стекло: 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије): студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета, студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука уз претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 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. Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави: попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; оверену фотокопију дипломе или уверења о
стеченом одговарајућем образовању; оригинал или
оверену фотокопију уверења из казнене евиденције
Министарства унутрашњих послова; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије; оверену фотокопију дипломе или уверења о
завршеној средњој, вишој или високој стручној спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује да је положио испит из српског
језика по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; оригинал или оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар, биографију
са подацима (име, презиме, адреса, контакт телефон) и
важећим, односно овереним фотокопијама докумената
тражених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност
услова за пријем у радни однос на оглашено радно
место, кандидати достављају на горенаведену адресу,
путем поште, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве ће бити одбачене.
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Наука и образовање

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Трг слободе 7

Стручни сарадник - психолог

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

УСЛОВИ: Општи: да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања које је стекло: 1)
на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије): студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета, студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука уз претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета, 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; а држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. За радно место стручни
сарадник-психолог кандидат треба да испуњава услове
у погледу степена и врсте образовања који су прописани чланом 4 Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016,
13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017 и 13/2018), односно
да је: професор психологије; дипломирани психолог;
дипломирани школски психолог - педагог; дипломирани
психолог, смер школско-клинички; дипломирани психолог - мастер; мастер психолог. Лице из тачке (5) и (6)
мора имати најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких
предмета. Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави: попуњен пријавни формулар
који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену
фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању; потврду издату од стране матичне
високошколске установе о поседовању најмање 30 ЕСПБ
из развојно-педагошких предмета (уколико се ради о
лицу које има стечено стручно звање дипломирани психолог - мастер или мастер психолог); оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;
оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној
средњој, вишој или високој стручној спреми на српском
језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује
да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

Секретар школе

односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета, студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука уз претходно завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета, 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 се остварује образовно-васпитни рад. Приликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави: попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; оверену фотокопију дипломе или уверења о
стеченом одговарајућем образовању; оригинал или
оверену фотокопију уверења из казнене евиденције
Министарства унутрашњих послова; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике
Србије; оверену фотокопију дипломе или уверења о
завршеној средњој, вишој или високој стручној спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде
којом се доказује да је положио испит из српског језика
по програму одговарајуће високошколске установе - за
доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Пријавни формулар, биографију са подацима
(име, презиме, адреса, контакт телефон) и важећим,
односно овереним фотокопијама докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова за пријем у радни однос на оглашена радна места,
кандидати достављају на горенаведену адресу путем
поште, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве ће бити одбачене.

на одређено време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Пословни центри НСЗ

УСЛОВИ: да кандидат има образовање из области
правних наука у складу са чланом 140 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања које је
стекло: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије): студије другог степена из научне,

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

23000 Зрењанин, Новосадска 2
тел./факс: 023/561-413
e-mail: medicinskaskolazr@gmail.com

Наставник предметне наставе наставик инфектологије са негом

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 3,57% радног
времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. глaсник РС“, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- oдлукa УС и 113/2017), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да: 1)
има одговарајуће образовање: у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања које је стекоо: а) нa студиjaмa другoг стeпeнa (мaстeр aкaдeмскe студиje, мaстeр струкoвнe студиje, спeциjaлистичкe aкaдeмскe студиje) и тo: студиje другoг стeпeнa
из нaучнe, oднoснo стручнe oблaсти зa oдгoвaрajући
прeдмeт, oднoснo групe прeдмeтa и студиje другoг
стeпeнa из oблaсти пeдaгoшких нaукa или интeрдисциплинaрнe, мултидисциплинaрнe, трaнсдисциплинaрнe студиje другoг стeпeнa кoje кoмбинуjу цeлинe и
oдгoвaрajућe нaучнe, oднoснo стручнe oблaсти или
oблaсти пeдaгoшких нaукa; б) нa oснoвним студиjaмa
у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, пo прoписимa
кojи су урeђивaли висoкo oбрaзoвaњe дo 10. сeптeмбрa 2005. гoдинe. У складу са Правилником о степену
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Здравство и социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 21/15, 11/16 и 13/18):
вишa мeдицинскa сeстрa - тeхничaр; вишa мeдицинскa сeстрa; струкoвнa мeдицинскa сeстрa; oргaнизaтoр
здрaвствeнe нeгe; спeциjaлистa струкoвнa мeдицинскa
сeстрa; диплoмирaнa мeдицинскa сeстрa; мaстeр мeдицинскa сeстрa; вишa мeдицинскa сeстрa oпштeг смeрa;
вишa мeдицинскa сeстрa интeрнистичкoг смeрa; вишa
мeдицинскa сeстрa хируршкoг смeрa; виши мeдицински тeхничaр; диплoмирaни oргaнизaтoр здрaвствeнe
нeгe; диплoмирaни oргaнизaтoр здрaвствeнe нeгe мaстeр; мaстeр oргaнизaтoр здрaвствeнe нeгe. Лице
треба да има претходно стечено средње образовање у
подручју рада Здравство и социјална заштита.

Наставник предметне наставе наставик гинекологије са негом

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

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. глaсник РС“, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 oдлукa УС и 113/2017), треба да испуњава и посебне
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, односно да: има одговарајуће образовање: у складу са чланом 140 Закона
о основама система образовања, које је стекао: а) нa
студиjaмa другoг стeпeнa (мaстeр aкaдeмскe студиje,
мaстeр струкoвнe студиje, спeциjaлистичкe aкaдeмскe студиje), и тo: студиje другoг стeпeнa из нaучнe,
oднoснo стручнe oблaсти зa oдгoвaрajући прeдмeт,
oднoснo групe прeдмeтa и студиje другoг стeпeнa из
oблaсти пeдaгoшких нaукa или интeрдисциплинaрнe,
мултидисциплинaрнe, трaнсдисциплинaрнe студиje
другoг стeпeнa кoje кoмбинуjу цeлинe и oдгoвaрajућe
нaучнe, oднoснo стручнe oблaсти или oблaсти пeдaгoшких нaукa; нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe
чeтири гoдинe, пo прoписимa кojи су урeђивaли висoкo
oбрaзoвaњe дo 10. сeптeмбрa 2005. гoдинe. У складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Здравство и
социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни
гласник”, број 21/15, 11/16 и 13/18): вишa мeдицинскa
сeстрa - тeхничaр; вишa мeдицинскa сeстрa; струкoвнa мeдицинскa сeстрa; oргaнизaтoр здрaвствeнe нeгe;
вишa гинeкoлoшкo-aкушeрскa сeстрa; спeциjaлистa
струкoвнa мeдицинскa сeстрa; спeциjaлистa струкoвнa
мeдицинскa сeстрa бaбицa; диплoмирaнa мeдицинскa
сeстрa; мaстeр мeдицинскa сeстрa; вишa мeдицинскa
сeстрa oпштeг смeрa; вишa мeдицинскa сeстрa интeрнистичкoг смeрa; вишa мeдицинскa сeстрa хирурш-
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кoг смeрa; виши мeдицински тeхничaр; диплoмирaни
oргaнизaтoр здрaвствeнe нeгe; диплoмирaни oргaнизaтoр здрaвствeнe нeгe - мaстeр; мaстeр oргaнизaтoр
здрaвствeнe нeгe. Лице треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и
социјална заштита зa oбрaзoвни прoфил гинeкoлoшкo-aкушeрскa сeстрa.

Наставник предметне наставе наставик акушерства са негом

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 27,14% радног
времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. глaсник РС“, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 oдлукa УС и 113/2017), треба да испуњава и посебне
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања односно да: има одговарајуће образовање: у складу са чланом 140 Закона
о основама система образовања које је стекао: а) нa
студиjaмa другoг стeпeнa (мaстeр aкaдeмскe студиje,
мaстeр струкoвнe студиje, спeциjaлистичкe aкaдeмскe
студиje) и тo: студиje другoг стeпeнa из нaучнe, oднoснo
стручнe oблaсти зa oдгoвaрajући прeдмeт, oднoснo
групe прeдмeтa и студиje другoг стeпeнa из oблaсти
пeдaгoшких нaукa или интeрдисциплинaрнe, мултидисциплинaрнe, трaнсдисциплинaрнe студиje другoг
стeпeнa кoje кoмбинуjу цeлинe и oдгoвaрajућe нaучнe, oднoснo стручнe oблaсти или oблaсти пeдaгoшких
нaукa; б) нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe
чeтири гoдинe, пo прoписимa кojи су урeђивaли висoкo
oбрaзoвaњe дo 10. сeптeмбрa 2005. гoдинe. У складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада здравство и социјална
заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”,
број 21/15, 11/16 и 13/18): вишa мeдицинскa сeстрa тeхничaр; вишa мeдицинскa сeстрa; вишa струкoвнa
мeдицинскa сeстрa; oргaнизaтoр здрaвствeнe нeгe;
вишa гинeкoлoшкo-aкушeрскa сeстрa; спeциjaлистa
струкoвнa мeдицинскa сeстрa; спeциjaлистa струкoвнa
мeдицинскa сeстрa бaбицa; диплoмирaнa мeдицинскa
сeстрa; мaстeр мeдицинскa сeстрa; вишa мeдицинскa
сeстрa oпштeг смeрa; вишa мeдицинскa сeстрa интeрнистичкoг смeрa; вишa мeдицинскa сeстрa хируршкoг смeрa; виши мeдицински тeхничaр; диплoмирaни
oргaнизaтoр здрaвствeнe нeгe; диплoмирaни oргaнизaтoр здрaвствeнe нeгe - мaстeр; мaстeр oргaнизaтoр
здрaвствeнe нeгe. Лице треба да има претходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и
социјална заштита зa oбрaзoвни прoфил гинeкoлoшкo-aкушeрскa сeстрa.

Наставник предметне наставе наставник здравствене неге

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 54,29% радног
времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. глaсник РС“, бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017
- oдлукa УС и 113/17), треба да испуњава и посебне
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања односно да: има одговарајуће образовање: у складу са чланом 140 Закона
о основама система образовања које је стекао: а) нa
студиjaмa другoг стeпeнa (мaстeр aкaдeмскe студиje,
мaстeр струкoвнe студиje, спeциjaлистичкe aкaдeмскe
студиje) и тo: студиje другoг стeпeнa из нaучнe, oднoснo
стручнe oблaсти зa oдгoвaрajући прeдмeт, oднoснo
групe прeдмeтa и студиje другoг стeпeнa из oблaсти
пeдaгoшких нaукa или интeрдисциплинaрнe, мултидисциплинaрнe, трaнсдисциплинaрнe студиje другoг
стeпeнa кoje кoмбинуjу цeлинe и oдгoвaрajућe нaучнe, oднoснo стручнe oблaсти или oблaсти пeдaгoшких
нaукa; б) нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe
чeтири гoдинe, пo прoписимa кojи су урeђивaли висoкo
oбрaзoвaњe дo 10. сeптeмбрa 2005. гoдинe. У складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Здравство и социјална
заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”,
број 21/15, 11/16 и 13/18): вишa мeдицинскa сeстрa тeхничaр; струкoвнa мeдицинскa сeстрa; oргaнизaтoр
здрaвствeнe нeгe; спeциjaлистa струкoвнa мeдицинскa
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сeстрa; диплoмирaнa мeдицинскa сeстрa; мaстeр мeдицинскa сeстрa; вишa мeдицинскa сeстрa oпштeг смeрa;
вишa мeдицинскa сeстрa интeрнистичкoг смeрa; вишa
мeдицинскa сeстрa хируршкoг смeрa; виши мeдицински тeхничaр; диплoмирaни oргaнизaтoр здрaвствeнe
нeгe; диплoмирaни oргaнизaтoр здрaвствeнe нeгe мaстeр; мaстeр oргaнизaтoр здрaвствeнe нeгe; мaстeр
прoфeсoр прeдмeтнe нaстaвe (прeтхoднo зaвршeнe
oснoвнe aкaдeмскe студиje у oблaсти здрaвствa). Лице
треба да има претходно стечено средње образовање у
подручју рада Здравство и социјална заштита.
ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати треба да доставе:
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); оригинал
или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој
врсти и степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију дипломе о претходно стеченом средњем
образовању у подручју рада Здравство и социјална
заштита; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије; доказ о испуњавању
услова из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама
система образовања и васпитања, односно да је лице
стекло средње, више или високо образовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је
положило испит из тог језика по програму одговарајуће
високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) - српски језик; оригинал или оверена фотокопија уверења (извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих послова којим кандидат доказује
да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тaчка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима доставља само изабрани
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању
услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за
запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве на конкурс неће бити разматране.
Пријаве се шаљу поштом или предају лично на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна
обавештења можете добити од секретара школе, лично или телефоном на број: 023/533-270.

Посао се не чека, посао се тражи

ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
23000 Зрењанин, Стражиловска бб
тел. 023/563-840, 023/536-376
023/531-914
e-mail: ppnjzr@gmail.com
www.ppnjzr.edu.rs

Наставник хемије у редовном
образовању и наставник хемије у ООО

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, са 46,30% радног
времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и
13/17 - одлука УС), кандидат треба да испуњава и услове утврђене у чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и у
члану 3 став 1 тачка 3 подтачка 1 Правилника о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи, а то су: 1. да има одговарајуће образовање и то: А) високо образовање 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 (мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); или Б) високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.септембра 2005. године. 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 3 године или вишим
образовањем. Наставник, васпитач и стручни сарадник
мора имати 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 (члан 142 став 1 Закона). Ово образовање наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године
од дана пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу. 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
члана 142 став 1 Закона. Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које
има дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце послове
наставника, васпитача и стручног сарадника може да
обавља: приправник (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи); лице које испуњава
услове за наставника, васпитача и стручног сарадника
са радним стажом стеченим ван установе, под условима и на начин утврђеним за приправнике (најдуже 2
године од дана заснивања радног односа у установи);
лице које је засновало радни однос на одређено време ради замене одсутног запосленог (најдуже 2 године
од дана заснивања радног односа у установи); сарадник у предшколској установи ( ако има образовање
из члана 142 Закона); педагошки и андрагошки асистент и помоћни наставник. Потребна стручна спрема
је: дипломирани хемичар, професор хемије, професор
хемије и физике, професор хемије и биологије, дипломирани хемичар опште хемије, дипломирани хемичар
за истраживање и развој, дипломирани физикохемичар, дипломирани хемичар-смер хемијско инжењерство, професор биологије и хемије, професор физике
и хемије за основну школу, дипломирани професор
биологије и хемије, дипломирани хемичар-професор
хемије, дипломирани професор хемије - мастер, професор физике - хемије, професор географије - хемије,
професор биологије - хемије, дипломирани професор
физике-хемије, мастер; дипломирани професор биологије-хемије, мастер; дипломирани педагог за физику
и хемију; дипломирани физичар-професор физике и
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хемије за основну школу-мастер; дипломирани хемичар-мастер; мастер професор хемије; мастер хемичар;
мастер професор физике и хемије; мастер професор
биологике и хемије; мастер физикохемичар. Лица
која су стекла академско звање мастер морају имати
претходно завршене основне студије хемије. 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 да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да има држављанство Републике Србије;
5. да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да
обавезно достави: пријавни формулар; доказ о одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију
дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања; доказ о образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина (оверена фотокопија
доказа који изда високошколска установа или оверена

фотокопија уверења о положеном стручном испиту/
испиту за лиценцу - за оне кандидате који то поседују); уверење о држављанству - оригинал или оверена
фотокопија; извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија; доказ да није осуђиван
(за горенаведена дела у тачки 3) који није старији од 6
месеци - оригинал или оверена фотокопија; доказ да
је стекао образовање на српском језику или је положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе (диплома/уверење издато на
српском језику која се приложи као доказ под тачком
2 сматра се доказом о знању српског језика под тачком 6); лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену фотокопију) доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Услови тражени овим конкурсом доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току
рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Комисија утврђује испуњеност
услова кандидата за пријем у радни однос из члана
139 Закона, у року од осам дана од дана истека рока
за пријем пријава. 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. Конкурсна

комисија сачињава листу кандидата који испуњавају
услове за пријем у радни однос у року од осам дана
од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна
комисија обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима.
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”.
Пријаве слати на адресу школе: Стражиловска бб,
23000 Зрењанин, са назнаком „За конкурс”. У обзир ће
се узети само благовремене и потпуне пријаве. За све
додатне информације обратити се секретару школе,
на телефон: 023/563-840.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“
Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-515, факс: 023/550-520
www.tfzr.uns.ac.rs

Оглас објављен 30.05.2018. године, у публикацији „Послови“ (број 779), за избор једног
наставника у звање редовног професора за
ужу научну област Информационе технологије,
поништава се у целости.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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Конститутивна седница Привредног савета у Пироту

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ АМБИЈЕНТА
У Пироту је одржана конститутивна седница Привредног савета, који је на
иницијативу градоначелника мр Владана Васића оформљен у јулу ове године

П

ривредни савет чини 13 чланова, представници локалне самоуправе, Локалног савета за запошљавање, Националне
службе за запошљавање и значајнији привредни субјекти,
покретачи привредног развоја града Пирота.
Рад Савета биће усмерен на локални економски развој, унапређење односа са локалном пословном заједницом, успостављање и
унапређење директне и континуиране комуникације и сарадњу локалне самоуправе и привреде. Његови основни задаци су стварање
услова за унапређење пословне климе, укључивање пословне заједнице у процес доношења одлука од заједничког интереса, стратешко
планирање и реализација локалне развојне политике, иницирање,
припрема и праћење реализације пројеката и програма у области
локалног економског развоја, итд.
Током седнице чланови су се упознали са постојећом привредном климом, стањем и кретањима на тржишту рада и разменили
идеје у циљу отварања нових и квалитетних радних места, побољшања услова рада и зарада запослених.
После дужег низа година број незапослених у Пироту је на најнижем ниову и износи 5.800. Разматрајући квалификациону структуру
незапослених, њихову заинтересованост за стицање нових знања и
вештина, закључено је да постоји одговарајућа база кандидата за
укључивање у програме обука, доквалификација или преквалификација. Град Пирот је сагласан да из сопственог буџета издвоји
одређена средства за додатно образовање незапослених, како би се
премостио јаз између захтева послодаваца и понуде радне снаге која
не поседује одговарајућа и актуелна знања и вештине.

Један од предлога је инцирање и покретање бизнис инкубатора у
Слободној зони, као начин да се уз додатне стимулансе омогући што
лакше покретање и развој сопственог бизниса.
Између осталог, Привредни савет би координирао комуникацију
са свим већим привредним субјектима на подручју града, потенцијалним домаћим и страним инвеститорима, Канцеларијом за локални економски развој, али и Уговорном окружном комором Пирот.
Следећи корак је формирање Социјалног економског савета ради
унапређења социјалног дијалога, доношења правих одлука у интересу грађана Пирота, смањења незапослености и унапређења квалитета живота по свим основама.
Сузана Ђорђевић

Позив послодавцима

РАДНА ПРАКСА ЗА МЛАДЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Форум младих са инвалидитетом позива послодавце са територије града Београда да се пријаве за програм „Радна пракса за младе
са инвалидитетом“, који за циљ има унапређење запошљивости младих са инвалидитетом кроз развој и примену програма радне праксе.
Очекивани резултати се односе на увећане могућности за запослење за младе са инвалидитетом и стицање нових знања и вештина,
док ће, са друге стране, послодавци имати на располагању пилотиран
модел праксе уз примену инклузивних процедура, без оптерећења

МЕЂУНАРОДНА НЕДЕЉА ГЛУВИХ
Обележавање Међународне недеље глувих и Међународног дана
знаковних језика, за циљ имају промоцију знаковног језика као првог језика глувих особа који је према томе право, а не само опција.
Међународна недеља глувих се већ деценијама обележава широм света, а од ове године је први пут заједница глувих у читавом
свету прославила и међународни дан својих матерњих (знаковних)
језика, будући да су Уједињење нације 19. децембра 2017. године
усвојиле резолуцију којом је 23. септембар проглашен Међународним даном знаковних језика.
Градска организација глувих Београда приредила је од 21. до
27. септембра манифестацију у оквиру које је организована промоција српског знаковног језика, фестивал поезије на знаковном
језику, округли сто на тему „Знаковни језик укључује“, као и јавни
час српског знаковног језика.
Међународни дан глувих обележава се 29. септембра у 133
земље света од 1958. године, са циљем да се скрене пажња јавности на положај и достигнућа глувих и наглувих особа, али и да
се подсети на једнакост свих грађана.

Бесплатна публикација о запошљавању

за свој буџет. Програм је развијен кроз сарадњу представника пословног, цивилног и државног сектора, са искуством у области запошљавања особа са инвалидитетом.
У првој фази програма биће организован едукативни програм за
послодавце у циљу упознавања са способностима и могућностима
особа са инвалидитетом, након чега ће бити реализована двомесечна
пракса од 19. новембра. Приликом пријаве, послодавци би требало
да идентификују једну или више радних позиција. Пројектни тим ће
објавити конкурс за практиканте и пружити подршку послодавцима
за одабир кандидата. Реализација праксе је без финансијских трошкова по послодавце, а Форум младих са инвалидитетом ће покривати
трошкове превоза и топлог оброка за практиканте.
Програм се реализује у Београду, а рок за пријаву је понедељак,
8. октобар 2018. године.
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Социјално предузеће

ОСАМОСТАЉИВАЊЕ КРОЗ ПОДРШКУ
„Раданска ружа“ из Лебана обезбеђује егзистенцију женама из руралних средина
које тешко могу да се запосле. Оне производе традиционалну храну
на шпорету „смедеревцу“

У

бројним крајевима Србије постоје категорије тешко запошљивих особа за које је рад у традиционалном и класичном предузећу готово незамислив из здравствених разлога. Али, то
не значи да су за њих све битке унапред изгубљене и да не
постоји шанса да пронађу своју прилику на тржишту рада. На југу
Србије постоји један успешан пример социјалног предузећа у коме
жене из руралних средина, самохране мајке или жене са одређеним
степеном инвалидитета, производе традиционалну храну, на добром
старом шпорету – „смедеревцу“.
„Раданска ружа“ запошљава жене које имају степен инвалидитета од 20 до 60 одсто, у питању је слабија покретљивост, операције
канцера, проблеми са кичмом. У зависности од степена инвалидитета
се и организује производња, па неке раде само лакше послове.

Психофизичка подршка женама

Директор Предраг Стошић каже да је ова мала пословна заједница далеко од тога да буде само обична фирма. На неки начин, овим
женама, међу којима има и оних које су преживеле велике трагедије
или болести, рад у здравом окружењу делује на психичко здравље,
те се може рећи да „Раданска ружа“ нуди и неку врсту психофизичке
подршке. Њихов однос са запосленима је специфичан – жене немају
норму, а пре започињања посла, свако јутро, попију кафу и разговарају о томе шта им се десило претходног дана.
„Наши погони су сређени, али се производња одвија на шпоретима на дрва, старим смедеревцима, почев од печења паприка, до
кувања ајвара, џемова и слатка. Циљ нам је да упослимо што више
жена, те стога све радимо ручно. Немамо машине у производњи, нити
то планирамо. Један од разлога је да бисмо задржали квалитет који
нас на тржишту издваја од других. Све радимо на традиционалан начин, па чак и пастеризацију радимо у шерпама“, објашњава Стошић.
Социјално предузеће „Раданска ружа“ из Лебана бави се производњом домаће хране и зимнице на традиционалан начин, по домаћим рецептима без употребе било каквих хемијских додатака. Ово
је већ трећа година његовог постојања. Стартовали су запошљавањем
пет жена, а тренутно их имају 30. У првој години прерадили су седам
тона сировина, а ове године прерада ће достићи 120 тона.
Од слатког програма, омиљени производ им је пекмез од печених шљива. Праве и џем од дивље брескве или праске, кајсије, шипурка, слатко од шљива са орасима, слатко од дуња, слатко и џем
од дивљих јагода. Највећи део производње, скоро 80 одсто, иде на
тржиште Београда - ресторанима и физичким лицима која наручују
путем интернета или телефона. Користе брзу пошту за испоруку.

Профит се реинвестира у предузеће

Оснивачи овог социјалног предузећа су Удружење жена „Ружа“
као већински и Општина Лебане као мањински оснивач. Непрофитно
су друштво са ограниченом одговорношћу, што значи да не деле профит међу собом, већ се профит реинвестира у предузеће, док се део
користи за развој социјалних услуга у општини Лебане.
„Оно што овај посао чини предивним је то што знате да сте урадили нешто лепо. Жени која се запослила код нас је то прва плата
и први пут слободно располаже својим новцем. Нажалост, још увек
нисмо успоставили континуирану производњу током целе године,
али се надамо да ћемо са другим пројектима које покрећемо достићи
упосленост током целе године“, истиче Стошић.

Велика заинтересованост за рад
у „Раданској ружи“

Удружење „Раданска ружа“ постоји од 2010. године и низ година
су покушавали кроз пројекте да женама обезбеде посао, али им није
сваки пут успевало.
„Кроз удружење, покретање старих заната, производњу рукотворина, покушавали смо да обезбедимо економску сигурност за те жене,
међутим све је то давало краткорочне резултате. Учествовали смо на
сајмовима, нешто се продавало, али то није могло да обезбеди женама
дугорочну зараду и стабилност. Схватили смо да имамо потенцијала што се тиче сировинске базе, квалитетну паприку, парадајз, воће,
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да знамо да то прерадимо. Имамо добру рецептуру и дошли смо до
реализације једног пројекта који финансира невладина организација
Европски прогрес, закупили смо простор, реновирали га, привели намени и кренули са производњом“, каже директор Предраг Стошић.

Органска производња поврћа
Покушавају да помогну и сеоским домаћинствима да опстану са
својом мањом производњом и откупљују њихове сировине. „Раданска ружа“ је пре извесног времена препознала и савремене трендове
у производњи хране, те су тако отишли корак даље, па су са четири
газдинства покренули органску производњу поврћа кроз колективну
сертификацију.
„Схватили смо да на тим парцелама и поседима у планинским
селима, где је природа очувана и није загађена, имамо капацитета.
Већ идуће године ћемо на преко два хектара имати органско поврће
и нешто мало воћа“, каже наш саговорник.

Уз помоћ донатора ка самосталности
„Раданска ружа“ је као удружење конкурисала код многих донатора, те су тако од донација реновирали производни простор и учинили га пријемчивим за стандарде производње неопходне за извоз робе.
„Имамо идеју да са нашим кооперантима да идуће године кренемо и са линијом органских готових производа, ту пре свега мислим
на домаћи ајвар. Желели бисмо да будемо самостални и јединствени,
да изградимо сопствени бренд“, истиче Предраг Стошић.
Колико је ова прича успешна говори и чињеница да је ово социјално предузеће представљало Србију на скупу социјалних предузећа у
Крању у Словенији. Уз подршку једне пословне банке присуствовали су
божићном сајму у Бечу, а уз помоћ Смарт колектива из Београда представљали су Србију на скупу социјалних предузећа у Бриселу.
Извор: www.agroklub.rs
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Иновациони стартап центри

ШАНСА ЗА МЛАДЕ У ЦЕЛОЈ СРБИЈИ
Додељено 89 милиона динара за отварање регионалних иновационих стартап центара у
Крушевцу, Суботици и Пироту. Сада ће и млади у мањим местима имати услове да искажу
своје иновационе и предузетничке потенцијале као њихови вршњаци у великим градовима

П

отписана су прва три уговора за отварање регионалних иновационих
стартап центара у Крушевцу, Суботици и Пироту. Ови пројекти су вредни
укупно 89 милиона динара.
„Ако желимо да имамо успешне младе
иноваторе, будуће технолошке предузетнике, стартап компаније, морамо да омогућимо
младима да имају најмодернији простор и
опрему за рад. Управо ће то добити у регионалним иновационим стартап центрима“,
рекао је министар за иновације и технолошки развој Ненад Поповић. Он је истакао да
ће поред најмодерније опреме, корисници
регионалних иновационих стартап центара
имати на једном месту сву стручну, менторску и консултантску подршку за реализацију
својих предузетничких идеја.
„Имаће најбоље предаваче и менторе
који ће им помоћи да своје идеје претворе у
конкретне производе и услуге, а који могу да
пронађу своје место на домаћем и глобалном
тржишту“, рекао је Поповић. Он је истакао да
проблем неразвијености иновационе инфраструктуре у регионима постоји и у другим
државама. „То није само проблем наше земље.
Овај програм смо направили у сарадњи са
нашим колегама и експертима из Америке,
Кине, Израела, Финске, Немачке, Русије. Све
ове државе су имале проблем са недовољно
развијеном иновационом инфраструктуром у
својим регионима у прошлости“, рекао је.
Отварањем регионалних иновационих
стартап центара даје се једнака шанса младима у целој Србији. „Сада ће и млади у мањим
местима имати услове да искажу своје иновационе и предузетничке потенцијале као
њихови вршњаци у великим градовима, попут Београда, Новог Сада и Ниша. Јер ко зна,
можда се баш у регионима и мањим местима
у Србији, као некада у Смиљану или Идвору,
крије неки нови Никола Тесла или нови Михајло Пупин, којег тек треба да откријемо“,
рекао је Поповић, додајући да је један од најважнијих задатака Владе да задржи младе
у Србији. „Желимо да млади остану у Србији
и да овде отварају своје стартап компаније.
Хоћемо да им омогућимо да у Србији раз-

Бесплатна публикација о запошљавању

вијају своје идеје и да одавде мењају друштво,
животе људи, па и читав свет набоље“.
Министар је навео да је буџет за подршку иновацијама у Републици Србији повећан
пет пута. Кабинет министра за иновације и
технолошки развој расписао је јавни конкурс
за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке отварању регионалних иновационих стартап центара, укупне
вредности 250 милиона динара. Средства се
додељују за адаптацију простора, набавку
опреме и реализацију програма рада и управљања регионалним иновационим стартап центрима у Србији.

Развој женског иновационог
предузетништва
У оквиру Програма за промоцију и развој
женског иновационог предузетништва, који
спроводи Кабинет министра за иновације и
технолошки развој, биће додељена средства
за спровођење обука за покретање посла у
градским и сеоским срединама, за стицање
вештина из области иновација и развоја пре-

дузетништва, за иновирање производа и услуга у постојећим предузећима чији су власници
жене, куповину нове опреме, а између осталог
и за директне подстицаје отварању нових предузећа и стартап компанија од стране жена.
Партнери на пројектима биће јединице локалне самоуправе, факултети, приватне мале
и средње компаније и жене предузетнице, локалне развојне агенције и стручна удружења и
невладине организације.
Министар за иновације и технолошки
развој Ненад Поповић потписао је уговоре о
додели 55.397.000 динара за развој женског
иновационог предузетништа са представницима јединица локалне самоуправе, а у питању су градови: Нови Сад, Лесковац, Зајечар,
општине Сремски Карловци, Топола, Владичин Хан, као и представници организација
које су конкурисале за средства заједно са
Градом Новим Садом и Општином Варварин.
„Желимо да развијамо женско иновационо предузетништво и за те намене ове године
определили смо 100 милиона динара. Ово
је првих девет уговора које потписујемо, а
биће их још. Жене у Србији су вредне и предузимљиве, а често су и много успешније од
мушкараца у пословима које обављају. На
овај начин желимо да их охрабримо да отварају своје компаније и предузетничке радње
и остваре активнију улогу у развоју економије Србије“, рекао је Поповић.
Он је напоменуо да иновације нису само
високе технологије већ је иновација свако унапређење производа или услуга које има потенцијал да прође добро на тржишту, било да
се ради о производњи џема или о развоју неке
интернет апликације. „Зато је овај програм једнако намењен и младим технолошким предузетницама, али и домаћицама које имају добре
идеје и желе да постану предузетнице“, закључио је Поповић.
Извор: inovacije.gov.rs
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Оживљавање српских села

РАЗВОЈ ЗАДРУГА
У општини Димитровград почела је да ради још једна пољопривредна задруга, чије је
оснивање директним средствима помогла Влада Србије, а министар без портфеља
задужен за регионални развој Милан Кркобабић изјавио је том приликом да рубна
погранична подручја заслужују али и захтевају да им се посвети посебна пажња
„И поред свих напора, а приметно је да су многи за похвалу, та подручја се убрзано празне. Усуд пусте земље полако се али сигурно надвија
над нама. Треба да реагујемо док не буде касно. Да кренемо од буџета за
2019. годину и много, много више новца за рубна подручја“, рекао је Кркобабић, министар задужен за регионални развој, приликом отварања
задруге „Стара Појата“ у селу Жељуша, код Димитровграда, на граници
с Бугарском.
Како је саопштено из Кркобабићевог кабинета, овој новооснованој задрузи у Пиротском управном округу, која има пет чланица, додељено је
прошле године у оквиру пројекта „500 задруга у 500 села” 5,7 милиона
динара за технолошку линију за печење паприке, капацитета 300 килограма на сат, са свом пратећом опремом и три хоризонтална замрзивача
запремине од 400 литара.
„Сваки уложени динар дат из пројекта за ову намену може се овде
практично видети, у технолошкој линији за печење паприка која је омогућила добијање ајвара. Циљ је да не извозимо примарни производ, већ
да га прерађујемо. Ови људи су прави пример и ако својим квалитетом и
квантитетом покажу да су прави, тржиште ће се само створити“, напоменуо је Кркобабић.
Директорка задруге Душица Средојевић нагласила је колико је ова инвестиција значајна за нове задругаре који су и до сада вредно радили, али
ће тек сада бити неуморни како би удружени, уз нову опрему, што боље искористили све потенцијале које им производња финалног производа пружа.
Владица Димитров, председник Општине Димитровград, претходно је на пријему министра Кркобабића у згради Општине Димитровград истакао
његов допринос развоју привреде овог краја и нагласио како ће локална самоуправа наставити да подржава сваку иницијативу за опстанак малих средина.
„Све мање је људи у сеоским срединама и ми смо одлучни да се прикључимо свакој активности која би то спречила. Већ сада издвајамо за задругарство средства у општинском буџету за пољопривреду и надамо се да ћемо овчарство и повртарство, по којима је овај крај био познат, вратити на прави
пут“, рекао је Димитров.
Извор: Танјуг

ЗрБизНет

ПОВЕЗИВАЊЕ ПРИВРЕДНИКА

Јединствена привредна манифестација - ЗрБизНет, током које су привредници могли да
учествују на трибинама, предавањима, Б2Б састанцима, али и да успоставе контакт
са институцијама које могу да им буду подршка у пословању, одржана је у Зрењанину
Манифестацију чији је овогодишњи мото „Покрени се“, отворила је помоћница министра привреде
Катарина Обрадовић Јовановић. „Министарство ради на окончању процеса приватизације, а пажња
нам је била усмерена и на привлачење инвестиција и унапређење пословног окружења. Када говоримо о подстицању инвестиција, уверена сам да ће Зрењанин врло брзо осетити позитивне резултате
доласка великих компанија“, рекла је она, додајући да је много тога урађено и када је реч о пословном
окружењу.
„Кад доносе одлуку да уложе капитал и домаће и стране компаније високо вреднују услове пословања, квалитет локалне привреде, домаћих партнера и добављача“, рекла је саветница председника
ПКС Нермина Љубовић, истичући да је веома важно да се паралелно са привлачењем страних инвестиција ради и на унапређењу локалног привредног амбијента.
„Због тога су“, каже она, „Град Зрењанин, ПКС, Регионална привредна комора Средњебанатског
управног округа и Опште удружење предузетника и Унија послодаваца Србије - послодавци Зрењанина, организовали манифестацију ЗрБизНет“.
Према њеним речима, манифестација је први сајам на коме ПКС организује Б2Б сусрете привредника, како би се они повезали и започели или унапредили сарадњу. „Само заједно, као што смо сада овде у
Зрењанину, можемо да покренемо привреду и обезбедимо још боље услове пословања“, рекла је Нермина
Љубовић.
Градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић изјавио је да све што се ради на промоцији Зрењанина
као инвестиционе дестинације даје добар резултат, што потврђују и добре вести из Пекинга.
„Само прошле године отворено је више од 3.000 нових радних места у Зрењанину, а ове између 1.500
и 1.600. У следећој години очекујемо инвестиције које прелазе милијарду долара нових инвестиција, пре
свега у производњу. То је добра вест, не само за град Зрењанин, него за целу Србију“, рекао је Јањић.
Зрењанинска привредна манифестација ЗрБизНет окупила је више од 150 компанија из свих сектора, а значај скупа препознали су и бројни привредници из региона.
Извор: ПКС
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Културни центар „Град“

БИЗНИС У КУЛТУРИ

Развијање бизниса у култури на овим просторима је реткост, иако је потреба
евидентна, а људи који се посвете том послу заслужују посебан респект. Нарочито
ако се њихова истрајност мери деценијама. Дејан Убовић, оснивач је Културног
центра „Град“, простора који већ годинама представља стециште занимљивих
уметничких и културних пројеката
„Улазак у воде културе, уметности, организације догађаја и бављења
публиком је кренуо 1999. године. Тада сам за време бомбардовања, игром
случаја и сплетом срећних околности, био укључен у продукцију представе тадашњег ‚Позоришта шешира‘ и можда је то представљало карту
у једном правцу када је професионална оријентација била у питању. У годинама након, дакле после искуства рада у већини градских културних
центара, музеја, галерија, активирања нетипичних и руралних простора
(биоскопи Одеон, Балкан, Ров код Војног музеја на Калемегдану), засићени од институција у којима нема ентузијазма и добре воље, почињемо да
размишљамо о независном културном центру, простору који би примио
све наше идеје, али и све друге сличне људе у граду који нешто желе да
направе“, прича Дејан.
Тако је 2009. године настао Културни центар „Град“, у до тада готово заборављеном крају Београда – Савамали.
„Искуствено смо имали помоћ старијих колега из ‚Феликс Меритис‘ центра из Амстердама, финансијски такође. Пројекат који смо
развили за прве три године био је одржив и добио је подршку Министарства спољних послова Краљевине Холандије“, каже Убовић.
Мотив да започне приватни бизнис баш у овој области било је
пре свега искуство које је имао и сусрет са државним и градским
културним институцијама, схватање да се неке ствари никада неће
променити у том систему.
„Дешавало се да су пречесто одговори на питања и предлоге били
- не сада, немамо, не може, дођите сутра, завршено је радно време, немогуће је… Управо тада смо почели са размишљањем и чврстом идејом да
направимо први независни културни центар”, присећа се Дејан почетака.
Почетно улагање није било мало, али он сматра да, иако је ово
била једна од највећих инфраструктурних и програмских инвестиција једне друге државе у културу Србије, износ уложеног капитала
није био пресудан да би се остварило зацртано.
Као и сваки почетак и његов је имао својих тежих страна и изазова.
„Локација на којој смо отворили КЦ ‚Град‘ је била без људи деценијама уназад. То је био запуштен крај кроз који је пролазио тешки транспорт (камионима и железницом) испод Калемегдана ка југу. Сећам се
прве године када је било потребно таксистима објашњавати где се налази Улица браће Крсмановић. Али неких већих проблема практично
није било, јер се од дана отварања видело да је Београду потребно такво
место и сами људи су то препознали – од првог дана“, каже Дејан.
Према његовом мишљењу, пословати у култури, и то у Србији,
није једноставно. Додаје да вероватно ни у неким развијеним земљама бавити се културом и живети од тога није баш лак посао.
Када је у питању тржиште, Дејан сматра да уметничко тржиште
у нашој земљи не постоји, бар не у неком већем обиму.
„Ако причамо о тржишту културе, односно о понуди, нажалост премало се овде улагало у последњим деценијама да би се осетило постојање

С једне стране бавите се менталним
здрављем људи, повезивањем, едукацијом,
а с друге стране морате да схватите да
ви и других 15 људи живите од тога.
Неки основни принцип нашег
пословања јесте да нема подилажења
укусима и да себе и град Београд
представимо у најбољем светлу
Бесплатна публикација о запошљавању

С обзиром да смо ушли у простор у
коме није било струје, воде, који је био
тотално запуштен, а да смо хтели да
направимо савремену галерију, концертни
простор и пре свега место сусрета људи,
новац је био преко потребан, најпре за
инфраструктурне инвестиције, куповину
квалитетне опреме
неког система, културних навика младих и деце. Наравно, нема места
кукању, ту смо где смо, ова средина има, још увек, довољно паметних и
квалитетних људи који могу да покрену точак историје“, додаје.
Нове изазове носи свако ново време. Тако је било одувек, тако је и
данас, али то је лепша страна посла, сматра Убовић.
„У данашње време, ако желите да задовољите културне потребе
савременог човека, није довољно само да окачите слике у галерији и
чекате да неко дође. Време је комуникације, мешања жанрова, тренутака… А опет, с друге стране, постоје трајне вредности у уметности,
књижевности, филму, које се морају представити новим генерацијама. Наравно, изазов који је увек био ту јесте одрживост у пољу којим
се бавимо“, сматра Дејан.
Планови за будућност везани су за развој нових програма, развој
публике и јачање међународне сарадње.
Када је у питању порука за све који размишљају да ли су спремни да се упусте у приватни бизнис, Дејан поручује да то није тако
тешко: „Мислим да је то једноставан и логичан избор за све особе које
имају имало храбрости, неку идеју и желе да направе нешто од свог
Извор: BizLife
живота“.
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NESCAFÉ 3in1 генерација

КОНКУРС ЗА
МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ
Компанија „Нестле“ покренула је наградни конкурс „NESCAFÉ
3in1 генерација“ за младе од 16 до 26 година из Србије који поседују
таленте из различитих области: науке, спорта, уметности… Намера компаније је да подржи и награди најталентованије младе људе
у земљи, да их учини видљивијима, а они имају и прилику да добију
награду у износу од 2.018 евра за развој свог талента.
Схватајући да је младима потребна подршка на путу до успеха и остварењу жеља, као и да је потребно посветити посебну пажњу таленту да би
он могао да се развија и усавршава, компанија „Нестле“ жели да их на овај
начин охрабри да достигну максимум.
Програм ће, како се надају у компанији, у јавности истаћи потребу
да се приватни сектор додатно ангажује у области решавања питања од
друштвеног значаја, од којих је подршка младима један од најважнијих, а
код њих су често финансије главна препрека за напредак.
Подсећају да бренд NESCAFE 2in1 и NESCAFE 3in1 симболизује
дружење и забаву, па се позивају грађани да куповином тог производа ураде нешто племенито и подрже младе таленте, јер се део средстава од куповине издваја за награде конкурса.
Кампања је подељена у две фазе. У оквиру прве, до 5. октобра, сви заинтересовани млади треба да се пријаве на сајту www.
nescafe3in1generacija.com. Ту могу да окаче свој видео дужине до
два минута, у којем ће представити свој таленат или вештину. Након
пријаве, у оквиру друге фазе конкурса, публика ће на сајту гласати за
пријављене кандидате од 10. октобра до 6. новембра.
Компанија „Нестле“ је светски лидер у производњи хране и пића
и има више од 2.000 глобалних и локалних брендова, а присутна је у
191 земљи широм света.

Почетак специјалистичких информатичких обука у Нишу

СИГУРАН ПУТ ДО ПОСЛА
У Нишу су свечанo потписани уговори између Националне
службе за запошљавање - Филијале Ниш и будућих полазника
специјалистичких информатичких обука. Уговоре је у име НСЗ
потписао директор нишке филијале Бобан Матић, а догађају су
присуствовали и заменица директора Наташа Станковић и регионални менаџер компаније „Информатика“ а.д. Игор Стојковић, која
је и извођач обука.
Овим је означен почетак обука за 75 лица која ће у периоду од
6 месеци, од 5. октобра до 12. априла, стећи знања и вештине који
су изузетно тражени на тржишту рада.
Реализацијом програма који спроводи Национална служба
за запошљавање у специјалистичке информатичке обуке у првом
циклусу биће укључено 775 полазника у 10 градова.
„У Нишу у првом циклусу предвиђено је да 50 полазника
прође обуку за Јава програмирање а 25 за Дот Нет (.Net). Обука ће
трајати 6 месеци или укупно 400 школских часова. Ово је сасвим
довољно да се стекне солидно основно знање. Додатно након завршене обуке полазници ће бити у прилици да одраде и праксу од 20
дана у некој од ИТ компанија“, истакао је Игор Стојковић.
У Нишу и околини све је већи број компанија које послују у областима информационих, комуникационих и осталих напредних
технологија. То показује и све веће интересовање за Форум напредних технологија, манифестацију која ће се ове године по четврти
пут одржати од 6. до 8. новембра и у оквиру које се традиционално одржава специјализовани сајам запошљавања из области напредних технологија.
„Надам се да ћете сви успешно завршити обуку и брзо наћи запослење на тржишту на којем постоји изузетно велика потражња за занимањима из
области ИТ-а. Међутим, концепт целоживотног учења је присутан и у ИТ индустрији, тако да ћете након завршене обуке морати и даље да учите како
бисте држали корак са дешавањима и променама у веома динамичном информатичком окружењу“, истакао је Бобан Матић.
Интересовање за специјалистичке информатичке обуке у Нишу било је изузетно велико и за 75 места у првом циклусу пријавило се више од 1.000
кандидата.
„Прошао сам тестирања, селекцију и радујем се почетку обуке. Јава је веома популарна и видим да се у огласима за посао доста тражи. Надам се да
нећу дуго чекати на прилику да покажем шта сам научио на обуци, односно да ћу се убрзо запослити“, казао је Александар, који за неки дан почиње са
обуком за Јава програмирање.
Владан Крстић
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Пословни интернет

НА КЛИК ДО КУПЦА

Подршка развоју иновативних
делатности и самозапошљавању

ГРАД БЕОГРАД ПОМАЖЕ
ПОКРЕТАЊЕ СТАРТАПА
Регистар националног интернет домена (РНИДС) је у сарадњи са
удружењем грађана „Tag-Web“ организовао једнодневни бесплатни скуп
„На клик до купца!“. Догађај је организован ради подршке пословном сектору из Крушевца и околине и едукације локалне интернет заједнице на
тему пословног коришћења интернета. Овај догађај је још један у низу
које Фондација РНИДС организује широм Србије у сарадњи са локалним
партнерима.
Кроз четири предавања, бројне практичне савете и информације,
присутни су имали прилику да сазнају више о основама интернет присуства, друштвеним мрежама, оптимизацији за претраживаче и оглашавању на интернету.
Предраг Милићевић, руководилац Сектора маркетинга и комуникација у РНИДС-у, представио је разлику између интернет присуства на свом
и туђем домену и објаснио како изабрати прави, док је Милоје Секулић,
оснивач и сувласник агенције „Homepage“, говорио о улози друштвених
мрежа у присуству на интернету и о њиховом правилном коришћењу.
Ненад Пантелић, СЕО стручњак и извршни директор за маркетинг и
раст у енглеској компанији „Sentinel Software“, објаснио је мале СЕО тајне које
много могу да помогну у бољем позиционирању у локалним претрагама.
На скупу се могло чути више о томе који је пут одлучивања који
купци пролазе од момента када схвате да им одређени производ или
услуга треба, па до саме онлајн или офлајн куповине.

Секретаријат за привреду Градске управе града Београда расписао је јавни конкурс за подршку развоју иновативних делатности и
самозапошљавању незапослених. У ове сврхе опредељено је 5 милиона
динара, а максимални износ по кориснику је милион динара.
Средства су намењена за покривање инфраструктурних и стручних трошкова за компаније у првој години пословања које обезбеђује
Научно-технолошки парк Београд. Ово подразумева канцеларијски
пословни простор (посебне канцеларије и коришћење заједничких
просторија у смислу сале за састанке, сале за презентацију и сл.), административне и стручне услуге (књиговодствена, правна и секретарска помоћ) и остале релевантне услуге.
На конкурс могу да се пријаве незапослени који имају високо образовање, поседују иновативну бизнис идеју, држављани су Републике
Србије са пребивалиштем на територији Београда и нису осуђивани. У
случају истог броја бодова, предност ће имати подносиоци пријава који
се боље рангирају према редоследу наведених критеријума. Такође,
када су једном изабрани за кориснике средстава, корисници су дужни
да се у року од 30 дана региструју као предузетници или оснују привредно друштво у коме ће засновати радни однос на неодређено време.
Пријава и пратећа документација подносе се лично или поштом на
писарницу Градске управе града Београда, Секретаријат за привреду
(Краљице Марије 1, трећи спрат). Рок за пријаве је 8. октобар до 15 часова.

Подршка женском предузетништву

ВЕЛИКЕ ЖЕНЕ МАЛОГ БИЗНИСА
Панел о женском предузетништву у Србији, на којем су предузетнице говориле о томе шта су њихове тајне успеха, али и које су препреке
и изазове превазишле, одржан је у Привредној комори Србије.
Панел је организован у циљу подршке и промоције женског предузетништва у Србији, а у оквиру пројекта „Велике жене малог бизниса“.
Директорка Сектора предузетништва ПКС Бранислава Симанић изјавила је да је циљ пројекта да се кроз примере добре праксе сагледа на
који начин су успешне предузетнице покренуле сопствени бизнис, са каквим препрекама су се суочавале и како су успеле.
„У низу наредних округлих столова, који ће бити одржани у оквиру овог пројекта, биће донети закључци које ћемо промовисати, али и на
основу којих ћемо упутити иницијативе Влади Србије“, истакла је она.
Власник и оснивач компаније „Архи Про“ Ања Ивана Милић казала је да се на предузетнички корак одлучила јер је схватила да не воли
ауторитет и ограничења.
„Фирма постоји већ 20 година, а као и свака фирма имали смо кризе раста, идентификације са тржиштем, прилагођавањем стандардима
које тржиште тражи и капацитетима, али и праћење знања из области које нам нису матичне“, истакла је Милићева.
Власник компаније „Кабинет пивара“ Косара Дангић Мелентијевић рекла је да је то прва занатска пивара у Србији, а да је идеја настала
из велике кулинарске љубави. „Компанија веома лепо расте, а највећи проблем је неплаћање“, објаснила је она.
Власник компаније „Деликос“ Мина Ракићевић рекла је да је преломни тренутак за њу да уђе у предузетништво била смрт њеног оца.
„Имам срећу да радим са члановима породице, тако да увек могу да се ослоним на њих“, каже Мина.
Организатори пројекта су магазин „BIZlife“ и агенција „Life in Harmony“. Пројекат је подржала Привредна комора Србије, а покровитељ
Извор: BIZLife
пројекта је „EY Srbija“.
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

