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КРЕАТИВНОСТ
У ПРЕДУЗЕТНИШТВУ
Природа је била инспирација за решавање задатка који су добили ђаци средњих школа у Београду на шестом такмичењу у предузетничким вештинама „Пословни изазов“. На почетку такмичења
ученици су добили задатак да осмисле производ или услугу који
ће продужити време боравка и уживања у природи. Било је много интересантних идеја и занимљивих презентација, а победнички
тим осмислио је производњу маркера и спрејева на биљној бази,
намењених осликавању дрвећа и цвећа, који би обезбедили забаван
боравак у природи за целу породицу.
Такмичење „Пословни изазов“ има циљ да ученицима пружи
увид у савремени начин пословања, мотивише их да размишљају
проактивно, унапреде предузетнички дух и тиме повећају своје могућности за запошљавање и самозапошљавање на тржишту рада.
Представљамо вам Филијалу Пожаревац Националне службе
за запошљавање, где се бележи смањење од 15,90 одсто када је реч
о броју незапослених на евиденцији у односу на исти период прошле године. Повећано је и запошљавање, и то за 24,40 одсто.
У Зајечару је у организацији Националне службе за запошљавање и Града свечано уручено 19 уговора о самозапошљавању и
4 уговора о запошљавању незапослених из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима, за које је издвојено
5.370.000 динара.
У Филијали Чачак Националне службе за запошљавање недавно је почела реализација обука за тржиште рада намењених особама са инвалидитетом. Петнаест незапослених добило је прилику
да стекне додатна знања и вештине које ће им повећати шансе за
запослење.
У Регионалном центру Ниш одржан је завршни час и изложба практичних радова полазница обука за израду чипке и ручно
ткање. У питању је обука за тржиште рада и радне праксе, коју
спроводи „Етно мрежа“ уз подршку Националне службе за запошљавање, у циљу подизања знања и вештина за примену традиционалних техника у изради рукотворина. У оквиру овогодишњих
програма обука за тржиште рада уговорена је обука за 110 незапослених лица у девет градова и општина широм Србије, а у Нишу
је обуку прошло 9 жена.
Наша тема је и подршка развоју женског иновационог предузетништва, за шта је Влада Србије у 2019. години определила 100
милиона динара. Министар задужен за иновације и технолошки
развој Ненад Поповић изјавио је да су жене предузетнице - будућност и да ће захваљујући њима буџети локалних заједница бити
већи и да ће бити више нових радних места.
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ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ
ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
Сарадња са послодавцима
и незапосленима

илијала Пожаревац покрива Браничевски округ и обухвата град
Пожаревац, градску општину
Костолац и општине: Петровац
на Млави, Жагубица, Кучево, Голубац, Велико Градиште, Жабари и Мало Црниће.
Број незапослених који траже посао на евиденцији крајем новембра био
је 7.023 и у односу на исти период прошле године то је смањење од 15,90 одсто.
„Филијала Пожаревац такође бележи повећање запошљавања за 24,40 одсто, као
и број новопријављених на евиденцију за
1,50 одсто у истом периоду“, истиче Гроздана Ненадовић, начелница Одељења за
посредовање у запошљавању и планирању каријере.

Програми запошљавања
„У току ове године било је велико интересовање незапослених за субвенцију
за самозапошљавање. Обуку ‚Пут до успешног предузетника‘ похађала су 202
незапослена лица, од којих је 55 обухваћено том мером, као и два лица ромске
националности. Захваљујући средствима пројекта ИПА 2013 још 10 незапослених је добило прилику да покрене сопствени бизнис“, каже наша саговорница.
По програму субвенције за запошљавање теже запошљивих категорија на новоотвореним радним местима запослено
је 51 лице, углавном из категорије дугорочно незапослених, док је по истом програму из средстава ИПА 2013 запослено
још 15 незапослених из категорије вишка
запослених и дугорочно незапослених.
У програм јавних радова укључено је 90
људи, међу којима 17 ОСИ.

Филијала Пожаревац има добру сарадњу са послодавцима. „Сарадници настоје да олакшају одабир квалитетне радне
снаге, дају саветодавне услуге послодавцима, али пружамо и финансијску подршку.
До краја новембра реализовано је 605
обилазака послодавца, а од тога је 40
послодаваца информисано о могућностима запошљавања особа са инвалидитетом. Послодавци су поднели 347 потреба
за запошљавањем за 1.275 извршилаца“,
објашњава Гроздана.

Сарадња са локалним
самоуправама
Обуке за тржиште рада
„Програмом стручне праксе обухваћен је 61 незапослени, а њих 10 је
учествовало у програму стицања практичних знања. Очекујемо да ће ова мера
у наредном периоду заживети у већем
обиму“, каже Гроздана Ненадовић и додаје да је мером Функционално основно
образовање одраслих обухваћено 50 неквалификованих лица.
Организоване су и обуке за књиговође за 5 лица и обука за књиговође за 5
ОСИ, а у плану је и обука за послове физичко-техничке заштите лица и имовине за 5 незапослених. Обуку за активно
тражење посла прошло је 368 незапослених, мотивационо-активациону обуку за
лица без квалификације и нискоквалификоване - 288, а кроз Клуб за тражење
посла прошло је 110 незапослених.

Све општине су ове године склопиле
споразуме о суфинансирању програма и
мера активне политике запошљавања, а
Град Пожаревац определио се за споразум о техничкој сарадњи.
„Потписано је седам споразума и издвојена су средства у износу од 21.998.000
динара (од тога општине 11.090.000 динара, а Република Србија 10.898.000 динара). Укључено је 90 лица у јавне радове, 5
незапослених је део програма субвенција
за запошљавање теже запошљивих на новоотвореним радним местима, а 6 лица
је обухваћено програмом самозапошљавања. Морамо да приметимо да није било
већег интересовања у самозапошљавању
у односу на издвојена средства“, наглашава саговорница.

Сајмови запошљавања
Ове године Филијала Пожаревац одржала је два сајма запошљавања - у Пожаревцу и у Жагубици. Сајмове је посетило
865 људи, од којих је 45 особа са инвалидитетом које траже посао.
„На сајмовима се представило 40
послодаваца, који су понудили 249 радних
места. Подаци показују да је шест месеци
након сајмова 271 лице нашло посао, што
је 43 одсто“, истиче Гроздана Ненадовић.

Планови
„До краја године ћемо спровести анкетирање послодаваца ради израде прогнозе тржишта рада за наредну 2019. годину, реализовати обуке за тржиште рада,
унапређење капацитета за пружање квалитетних услуга корисницима, подизање
запошљивости незапослених и стварање
нових могућности за запослење, пружање подршке развоју, планирању и спровођењу политике запошљавања у локалу“,
најављују у Филијали Пожаревац НСЗ.
Соња Мирић Младеновић
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ТЕМА БРОЈА Регионално такмичење средњошколаца у предузетничким вештинама

КРЕАТИВНОСТ У ПРЕДУЗЕТНИШТВУ
Такмичење „Пословни изазов“ покренуто је са циљем да средњошколци примене своја
знања и вештине на иновативан начин, да унапреде своје предузетничке вештине и
повећају своје могућности на тржишту рада. Током ове школске године одржано је шест
такмичења у Србији - у Чачку, Лесковцу, Зајечару, Крагујевцу, Новом Саду и Београду, на
којима је учествовало више од 600 ученика из чак 90 општина

Н

а једном месту много младих, креативних људи. Идеје су оно што их
окупља и спаја. Нови изазов је показао да им само треба дати шансу
и да за њих граница, када је реч о иновативности, не постоји.
Такмичење „Пословни изазов“ у Београду окупило је више од 110 ученика из
скоро 30 школа из целе Србије. На почетку такмичења добили су задатак, нимало лак, да осмисле производ или услугу
који ће продужити време боравка и уживања у природи.
„Током сунчаних дана становници и
посетиоци Београда не би требало да пропусте цветање ружа на дунавском шеталишту ’25. мај’, пажњу треба посветити и
храсту лужњаку на Цветном тргу, али и
раскошном призору расцветалих магнолија и јапанских трешања на Дедињу. На
вама је да само одшкринете врата ка природи...“, мотивисао их је на почетку Дарко
Радичанин, извршни директор организације „Достигнућа младих“ у Србији, која
је организатор такмичења.
Уз помоћ пословних ментора тимови су креирали бизнис планове за своје
идеје, које су у краткој презентацији
представили члановима жирија и публици. Било је много интересантних идеја и
занимљивих презентација, а победнички
тим, у којем су били ученици Земунске
и Прве београдске гимназије, Медицин-
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„Из године у годину све више је младих људи који су
заинтересовани за предузетништво. Није само
питање да ли ће они сутра да се баве приватним
бизнисом, већ је важно да предузетничко размишљање
постане њихова свакодневица и да га примене у било ком
послу. Ми се боримо за то да млади схвате да своју идеју
могу да реализују на квалитетан и поштен начин и да
науче пословну етику“, истичу у организацији
„Достигнућа младих“
ске школе Звездара, Пете економске и
Техничке школе „Колубара“ из Лазаревца, осмислио је производњу маркера и
спрејева на биљној бази намењених осликавању дрвећа и цвећа.
„Наши спрејеви били би произведени
обрадом воћа, поврћа и биљака, па не би
представљали никакву опасност за дрвеће и цвеће. С друге стране, обезбедили
бисмо забаван боравак у природи за целу
породицу, али и начин да се људи свих
узраста ослободе од стреса и креативно
изразе“, објашњавају Сара, Никола, Анастасија, Јована и Вељко, чланови победничког тима.

„Један од циљева овог такмичења је
да се ученицима пружи интензивно једнодневно искуство које им омогућава да
искористе своје потенцијале, науче како
се ради у тиму са непознатим људима
и развијају своје презентацијске вештине, док истовремено састављају реалан
бизнис план“, каже Дарко Радичанин. У
разговору са њим сазнајемо да је креативност на првом месту и да је главни
циљ да се развије индивидуалност и потенцијал сваког младог човека.
„Ми не знамо како ће сутра да изгледа тржиште рада, а они треба да са тим
ухвате корак. Додатна знања и вештине
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У разговору са младим такмичарима сазнајемо да у својим школама уче основе предузетништва, како да отворе и воде компанију, ураде различите анализе и бизнис планове.
„Учимо да је важно да имамо што реалнију идеју која би могла да опстане на тржишту,
али и да буде иновативна и интересантна широј публици“, каже Радован Јеловац, из
Геодетске школе, који додаје да размишља о томе да после школовања уђе у предузетничке воде.
Марина Николић, ученица ПТТ школе, каже да у оквиру предмета Економика и организација предузећа уче како да оснују фирму, како да дођу до новца и располажу њиме
и сматра да ће јој то много значити за будућу каријеру.

су им неопходни да би сутра могли да
кажу ’Ја то могу’. Веома важан програм
су и ученичке компаније, јер кроз њих
млади верују у своју идеју, могу да је реализују у пракси и представе тржишту
реалан производ или услугу, који могу
да им обезбеде посао“, објашњава Дарко.
Он додаје да је из године у годину
све више младих људи који су заинтересовани за предузетништво. „Није само
питање да ли ће они сутра да се баве
приватним бизнисом, већ је важно да
предузетничко размишљање постане
њихова свакодневица и да га примене
у било ком послу. Ми се боримо за то да
се у школском систему пронађе оквир да
ученичке компаније постану што реалније, да млади схвате да своју идеју могу
да реализују на квалитетан и поштен начин и да науче пословну етику“, истиче
наш саговорник.
Победници „Пословног изазова“ у Београду ће у јануару следеће године учествовати на финалном националном такмичењу, након чега следи „Пословни изазов
западног Балкана“, у априлу 2019. године
Пре такмичења у Београду одржано је пет „Пословних изазова“ широм Србије, а
једна од интересантнијих идеја промовисана је на такмичењу у Чачку. У питању је израда и пласирање на тржиште потпорних одела за особе са инвалидитетом, идеја тима
„Exo Scelet“, која је и освојила прво место на том регионалном такмичењу на којем је
учествовало 100 ученика. Њихов задатак био је да уз помоћ ментора осмисле производ или услугу која ће донети дигиталну трансформацију у медицини, здравству,
спорту, туризму, образовању или забави.
Наталија Панић, из тима „Exo Scelet“, каже да је то област која се у неким западним
државама увелико испитује и проучавају се могућности таквих одела и ортопедских
помагала. „Желели смо да пројекат буде нешто што ће моћи да побољша квалитет
живота људи, а изабрали смо особе са инвалидитетом, јер сматрамо да је њима посебно потребна подршка. У екипи смо имали момка који је учествовао на семинарима
о технологији и он нам је предлагао одличне идеје“, прича нам Наталија и додаје да се
искрено нада да ће ова идеја заживети, како у свету тако и код нас.
„Идеја да се бавим предузетништвом ми је врло примамљива и размишљам да након
стеченог радног искуства у одређеној области и започнем сопствени бизнис“, планира
млада Наталија Панић.

Бесплатна публикација о запошљавању

у Подгорици, на којем ће се поред наших
ђака такмичити и средњошколци из Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе.
„Пословни изазов“ је покренут са
циљем да ученицима пружи увид у савремени начин пословања, мотивише
их да размишљају проактивно, унапреде предузетнички дух и тиме повећају
могућност за запошљавање и самозапошљавање на тржишту рада.
Такмичење је реализовала организација „Достигнућа младих“ у Србији уз
финансијску подршку Америчке агенције за међународни развој УСАИД, Уникредит банке, Министарства омладине и
спорта и Универзитета Метрополитан.
Јелена Бајевић
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Суботички ђаци европски шампиони у предузетништву

ЂАЧКЕ КОМПАНИЈЕ

Ученици Хемијско-технолошке школе, који уче и вредно раде у својој малој
компанији, производећи течни сапун и дестиловану воду, недавно су у Бечу
примили значајну награду

З

а ученике са најбоље развијеним
предузетничким вештинама у Европи, ове године проглашени су
ђаци Хемијско-технолошке школе
из Суботице. Њихов пројекат производње
течног сапуна у школском кабинету недавно је награђен првим местом Европске
фондације за обуку у категорији развоја
предузетничких вештина код ученика.
Захваљујући награди коју додељује Европска комисија, стручна суботичка образовна установа постала је једина школа у Србији која је добила ово престижно
признање.
Све је почело када је Никола Матковић, директор Хемијско-технолошке школе,
видео позив образовним установама да се
јаве на конкурс. Одмах га је показао свом
одељењу хемијских лабораната, које већ
неко време има ђачку компанију „Флеш” и
бави се производњом течних сапуна и дестиловане воде. Ђаци су, затим, направили
свој пројектни тим, написали и европској
фондацији послали пројекат у коме су описали како функционише компанија и начин на који производе свој плави „сафир“ и
розе „ванила-бадем“ течни сапун.
„Моји ученици су убрзо добили позив да као гости Аустрије наступе на Европској недељи вештина, на којој је било
више од 100.000 учесника из Европе, али
и са Блиског истока. Награде су додељиване и фирмама и наставницима, а наши
ђаци су победили у категорији школских
предузетника”, каже Матковић и додаје
да је на свечаној конвенцији у Бечу пехаре и дипломе уручила Маријана Тисен,
европска комесарка за запошљавање,
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која је тада нагласила: „Ако је у филмској
индустрији ‚Оскар‘ највећа награда која
се додељује, онда је ово у домену образовања и предузетништва највеће признање“.
„Ђаци су посебну награду добили и
од Европске фондације за обуку, чија је
делегација из Торина претходно дошла
у нашу школу и направила професионалан филм о школи и ученичкој компанији, који је приказан на конвенцији
у Бечу“, истиче директор Матковић, додајући да млади погрешно мисле да је за
успешан бизнис потребно много пара и
занемарују чињеницу да је знање прави
капитал.
Ученик Дарио Пиуковић објаснио је
да ђачка компанија „Флеш“ има све што

и право предузеће – своју производњу,
борд, менаџера. Пиуковић, који је директор производње, задужен за праћење
технолошког поступка производње течног сапуна, казао је да у раду компаније
учествује цело одељење треће девет и да
њоме руководи пет ученика. Према његовим речима, предузетнички кабинет
ученичке компаније има учионицу са
клупама и таблом, док се с друге стране налази лабораторија са сировинама,
машинама и свом неопходном опремом
помоћу које су направили победнички
течни сапун.
Директор Матковић истиче да се ђачки сапун продаје у паковањима од литар
и пет литара, за сада се може купити у
најпознатијој суботичкој продавници кућне хемије, а договорено је да од наредне
године крене његова продаја и у једном
великом трговинском ланцу у Србији.
„Ово је можда и најквалитетнији
сапун на тржишту, по најбољој цени, а
ђаци су га направили јер су им професори безрезервно пренели своја знања
која спадају у домен пословне тајне. Овај
практични рад има за циљ да покаже
ученицима да и ван наставе, кроз секције и ђачке компаније, могу да науче
како да направе фирму, аплицирају за
кредит и наступе на тржишту. Њихов
производ је посебан, јер симболизује моћ
стручног школства и чињеницу да чим
заврше школу могу да отворе своју фабрику и продају већ формиран производ“,
наглашава Матковић и додаје да „Флеш“
успешно производи и дестиловану воду,
као и да су само једна од ђачких компанија у суботичкој Хемијско-технолошкој
Извор: Политика
школи.

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

ОБУКА ЗА ОПЕРАТЕРЕ
НА ЦНЦ МАШИНАМА

Н

ационална служба за запошљавање - Филијала Крушевац је у просторијама компаније „14. октобар“ организовала доделу сертификата о завршеним обукама за
оператере на ЦНЦ машинама.
Двомесечну обуку завршило је 20 особа, које су овом приликом потписале и уговоре о раду. Заснивање радног односа
је посебно значајно, с обзиром да се ради углавном о лицима
млађим од 30 година која су различитих занимања и која нису
могла да нађу посао у струци.
Милош Панић, један од полазника обуке, истиче: „Завршио
сам електротехничку школу, електротехничар за термичке и
расхладне уређаје. Овде сам научио обраду метала на ЦНЦ машинама и делимично поступак од почетка до наше обраде метала. За сада сам задовољан условима у фабрици, како се ради
и како се поступа према младим радницима на обуци“.
Пре нешто више од годину дана, када је „14. октобар“ преузела МСМ група, није било запослених. Данас компанија запо-

шљава 260 радника, а до краја године биће их 274, како наводи
генерални директор Данијел Прибичко.
„Имамо две врсте пословања, једну у области наменског
програма, а другу у области цивилног програма. У потпуности
смо обновили стари програм компаније, радимо углавном за
српско тржиште и остале земље на Балкану, а планови за наредну годину су ширење тржишта и запошљавање нових кадрова“, каже Прибичко.
Представници компаније су изузетно задовољни сарадњом са
Националном службом, те су навели да настављају са овом праксом која се показала као врло добра, тако да већ почетком године
почиње обука за још 20 лица, од којих је 11 оператера машинске
обраде на универзалним струговима, 5 ковача и 4 калионичара.
Директор Филијале Крушевац НСЗ Предраг Марковић је истакао: „За меру обуке на захтев послодавца у последњих 10 година није било интересовања. Посебно ми је драго што је ове године
то покренуто, добија замах и све се више препознаје као један од
начина да се дође до недостајућег кадра. Национална служба ће
у наредној години ставити акценат на програме преквалификација, доквалификација и обука, како би се предузећима обезбедио одговарајући стручни кадар“.
Ана Бацић

ВЕЋИ БРОЈ РЕГИСТРОВАНИХ ФИРМИ
У Агенцији за привредне регистре током 2018. године регистровано
је скоро 20.000 фирми више него 2017.
Помоћу електронске пријаве оснивања, од почетка године регистровано је 28 привредних друштава и 1.070 предузетника,
објавила је Агенција за привредне регистре.
Ове године настављен је позитиван тренд укупног броја регистрованих привредних субјеката, па је крајем новембра забележено 133.781 привредно друштво и 257.453 регистрована предузетника, док је у истом периоду прошле године било регистровано
129.431 друштво и 242.125 предузетника.
„Ове године у регистру има 19.678 привредних субјеката више него у истом периоду прошле године“, кажу у АПР-у и додају
да су за 11 месеци основана укупно 8.152 привредна друштва и 35.309 предузетника.
Основан је приближно исти број друштава и за девет процената више предузетника у поређењу са истим периодом прошле
године. Током године из регистра је избрисано за 41 одсто више друштава и за три процента више предузетника него у истом
периоду прошле године.
Од јануара до новембра ове године из Регистра привредних субјеката је избрисано 3.625 привредних друштава и 20.040 преИзвор: Танјуг
дузетника, док је у истом периоду 2017. године обрисано 2.569 друштава и 19.409 предузетника.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Зајечар

ДОДЕЛА УГОВОРА О САМОЗАПОШЉАВАЊУ
И НОВОМ ЗАПОШЉАВАЊУ

У

организацији Националне службе за запошљавање и
Града Зајечара, 21. децембра у Великој сали Градске управе у Зајечару свечано су уручени уговори о самозапошљавању и новом запошљавању. Уручено је 19 уговора о
самозапошљавању и 4 уговора о запошљавању незапослених
лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима, за које је издвојено 5.370.000 динара.
Додели уговора присуствовали су градоначелник Зајечара
Бошко Ничић и директор Националне службе за запошљавање
Зоран Мартиновић. Град Зајечар је у овој години за активне
мере запошљавања преко Локалног акционог плана запошљавања издвојио 20 милиона динара, а Национална служба за
запошљавање 16,5 милиона динара.
Градоначелник Бошко Ничић нагласио је добру сарадњу са
НСЗ и изразио очекивање да ће се таква сарадња наставити и
у наредном периоду, уз наду да ће из године у годину потреба
за овим програмима бити све мања. „Честитам и желим успешан почетак рада онима који започињу посао. Радујем се сваком радном месту које се отвара у Зајечару и верујем да ћемо
пронаћи начин да Зајечар поново буде град упослених људи“,
истакао је Ничић и најавио долазак великог инвеститора који
би у наредној години требало да упосли око 400-500 лица.
Директор НСЗ Зоран Мартиновић подсетио је да је средином године потписан споразум о Локалном акционом плану
запошљавања и да се сада виде и конкретни резултати. „Удруживањем средстава и реализацијом ЛАПЗ-а, око 200 Зајечараца је нашло прилику за запошљавање, што нам потврђује

да има смисла ово што заједнички радимо. Филијала Зајечар је
ове године укључила 764 лица у програме самозапошљавања,
јавних радова, стручне праксе и неке друге мере“, истакао је
Мартиновић и нагласио да о доброј сарадњи са локалним самоуправама говори и податак да су у овој години склопљени
споразуми са преко 160 општина у Србији и да је преко заједничких програма ангажовано око 7.000 особа на територији
целе земље.
Синиша Стојановић

Обуке за тржиште рада

ПОВЕЋАЊЕ ЗАПОШЉИВОСТИ
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У Филијали Чачак НСЗ почела је реализација обука за тржиште рада намењених особама са инвалидитетом. Петнаест
незапослених добило је прилику да стекне додатна знања и
вештине које ће им повећати шансе за запослење.
Имајући у виду чињеницу да делатности у области личних услуга постају све заступљеније услед већих потреба тржишта, у Чачку
се спроводи двомесечна обука за педикир-маникир за 5 полазница.
Практични део обуке спроводи се у салону „Leponoga Betty“, власнице
Славице Јовановић, која се овом делатношћу бави 17 година.
Према њеним речима, обука за рад на пословима педикира
и маникира се чини једноставном када се посматра из угла ко-
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рисника услуге, али је у суштини комплексна. „Стицање поверења
полази од самог дочека, преко квалитета извршене услуге до испраћања задовољног клијента, што је веома важно. Циљ је да квалитетним и одговорним приступом послу обезбедимо поверење и
дугорочност у коришћењу наших услуга“, навела је Славица.
Квалитетом обуке, пажњом и стрпљењем извођача обуке
задовољне су и полазнице, Јелена, Јована, Тања, Јована и Александра. „Обука ми се веома свидела и толико ме је заокупила
да сам неке материјале за рад и сама купила како бих додатно
вежбала код куће. Настојаћу да искористим добијену могућност да научим овај посао, а можда једног дана отворим и свој
салон уз подршку Националне службе за запошљавање, односно уз субвенцију за самозапошљавање“, истакла је Александра.
Циљ ове обуке је стицање стручних компетенција, потребних знања и вештина, као што су познавање и примена знања
из технологије маникирства и педикирства – поступци, техника, опрема, потом комуникација на радном месту, примена основа прве помоћи и заштите на раду и друго.
У исто време у Ивањици се реализује обука за помоћног
фризера у трајању од 2 месеца за 5 полазника, док је у Горњем
Милановцу у току основна информатичка обука ЕЦДЛ, такође
за 5 лица, у трајању од месец дана.
Тренутно су на евиденцији Филијале Чачак НСЗ, која покрива подручје Моравичког округа - општине Ивањица, Горњи
Милановац, Лучани и град Чачак, пријављена 383 активна незапослена лица (182 жене) у статусу особе са инвалидитетом.
Ана Дојчиловић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

У ОВОМ БРОЈУ

1534

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА

Администрација и управа
Трговина и услуге
Медицина
Ветерина
Индустрија и грађевинарство
Саобраћај и везе
Наука и образовање

10
15
17
21
21
24
24

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 ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЦАРИНА
На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и
94/17), чл. 59 и 60 Закона о царинској служби („Службени
гласник РС“, број 95/18), чл. 3 и 15 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: 11212619/2018 од 25. децембра 2018. године, Министарство
финансија - Управа царина
Расписује
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 13 ЛИЦА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
13 РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЦАРИНА

ЦЕНТРАЛА УПРАВЕ ЦАРИНА

Сектор за тарифске послове
Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а

1. Радно место за Царинску тарифу,
царински саветник
Одељење за Царинску тарифу
1 извршилац

Опис послова: припрема обавезујућа обавештења о сврставању робе; учествује у припреми објашњења и мишљења, у мање сложеним предметима, за потребе другостепеног царинско-управног поступка, царинарница, других
органа и учесника у царинском поступку о примени закона који регулише царинску тарифу; пружа стручну помоћ
царинарницама у вези са сврставањем робе по Царинској
тарифи; учествује у контроли рада царинарница у вези са
сврставањем робе по Царинској тарифи; анализира и прати сврставање робе других царинских служби; уноси измене
у информациони систем царинске службе; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, познавање енглеског, француског,
немачког или руског језика и познавање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Царинског закона, Закона о Царинској тарифи, Уредбе о царински
дозвољеном поступању са робом - усмено; вештине: организованост, мотивисаност, тимски рад, комуникативност усмено.

ЦАРИНАРНИЦА БЕОГРАД
Београд, Жоржа Клемансоа 37

2. Радно место за обраду предмета
царинско-управног поступка, звање
царински саветник
Одсек за царинско-управни поступак
1 извршилац

Опис послова: обрађује предмете царинско-управног
поступка; припрема и израђује првостепена решења у
царинско-управном поступку; прикупља све релевантне чињенице ради израде решења; води евиденције о
извршности решења и прати рокове; припрема одговоре о питањима из области царинско-управног поступка;
врши измене података у информационом систему царинске
службе; остварује сарадњу са другим унутрашњим јединицама у вези са предметима царинско-управног поступка;
даје информације странкама по питањима из делокруга
рада; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правних, економских или техничко-технолошких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним сту-
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дијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит и најмање 3
године радног искуства у струци.
У изборном поступку проверавају се: познавање
Царинског закона, Закона о управном поступку - усмено;
вештине: организованост, мотивисаност, тимски рад, комуникативност - усмено.

ЦАРИНАРНИЦА КЛАДОВО
Кладово, Дунавска бб

3. Радно место за послове царинског
надзора и контроле у путничком
промету - цариник - вођа смене,
звање царински надзорник
ЦИ Ђердап II
1 извршилац

Опис послова: организује рад у смени; обавља послове
царинске контроле путника, превозних средстава и робе у
међународном путничком промету и девизно валутну контролу; врши царињење робе, обрачун и наплату царинских
и других дажбина и води одговарајуће царинске евиденције; спроводи мере царинског надзора над путницима,
робом и превозним средствима; предузима потребне мере
у случају када се ради о основаној сумњи да је поступком
путника учињен царински прекршај; рукује са техничким
средствима, укључујући средства за откривање диверзионих направа; обавља и друге послове по налогу водитеља
Реферата.
Услови: средња стручна спрема економског, техничког,
општег или административно-управног смера, најмање 2
године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање енглеског, француског, немачког или
руског језика.
У изборном поступку проверавају се: познавање
Царинског закона, Закона о спољнотрговинском пословању - усмено; вештине: организованост, мотивисаност,
тимски рад, комуникативност - усмено.

ЦАРИНАРНИЦА ДИМИТРОВГРАД
Димитровград, Балканска 105

4. Радно место за подршку
пословима царинског надзора и
контроле у путничком промету цариник, звање млађи царински
надзорник
ЦИ Градина
1 извршилац

Опис послова: учествује у пословима царинске контроле путника, превозних средстава и робе у путничком промету и пословима девизно валутне контроле; учествује у
царињењу робе, обрачунава и наплаћује царинске и друге
дажбине у путничком промету и води одговарајуће царинске евиденције; учествује у спровођењу мера царинског
надзора над путницима, робом и превозним средствима;
рукује техничким средствима; обавља и друге послове по
налогу шефа Испоставе.
Услови: средња стручна спрема друштвеног, техничког
или општег смера, завршен приправнички стаж (6 месеци
радног искуства у струци), положен државни стручни испит
и познавање енглеског, француског, немачког или руског
језика.
У изборном поступку проверавају се: познавање
Царинског закона, Закона о спољнотрговинском пословању
- усмено; вештине: организованост, мотивисаност, тимски
рад, комуникативност - усмено.

5. Радно место за послове царинског
надзора - цариник, звање царински
надзорник
ЦР Пирот
1 извршилац

Опис послова: врши послове царинског надзора над
допремљеном царинском робом, робом смештеном у
складиштима и другим просторима, као и другом царинском робом; проверава да ли су испуњени услови за унос
података из декларације у информациони систем; уноси
податке из декларације у информациони систем, упоређује
истоветност података са писаног обрасца и у електронском
облику и предузима све потребне мере у вези са прихватањем декларације; води прописане евиденције, као што

је евиденција раздужења робе, раздужења ПУР - ПИР, ТИР
и АТА карнета; раздваја и архивира царинска документа;
обавља и друге послове по налогу водитеља Реферата.
Услови: средња стручна спрема економског, техничког,
општег или административно-управног смера, најмање 2
године радног искуства у струци и положен државни стручни испит.
У изборном поступку проверавају се: познавање
Царинског закона, Закона о спољнотрговинском пословању
- усмено; вештине: организованост, мотивисаност, тимски
рад, комуникативност - усмено.

ЦАРИНАРНИЦА УЖИЦЕ
Ужице, Милоша Обреновића бб

6. Радно место за послове царинског
надзора и контроле у путничком
промету - цариник, звање царински
надзорник
ЦИ Гостун
1 извршилац

Опис послова: врши послове царинске контроле путника, превозних средстава и робе у међународном путничком промету и обавља послове девизно валутне контроле; врши царињење робе, обрачун и наплату царинских и
других дажбина у путничком промету и води одговарајуће
царинске евиденције; спроводи мере царинског надзора
над путницима, робом и превозним средствима; предузима потребне мере када се ради о основаној сумњи да
је поступком путника учињен царински прекршај; рукује
техничким средствима; обавља и друге послове по налогу
шефа Испоставе.
Услови: средња стручна спрема економског, техничког,
општег или административно-управног смера, најмање 2
године радног искуства у струци и положен државни стручни испит.
У изборном поступку проверавају се: познавање
Царинског закона, Закона о спољнотрговинском пословању
- усмено; вештине: организованост, мотивисаност, тимски
рад, комуникативност - усмено.

ЦАРИНАРНИЦА НИШ
Ниш, Димитрија Туцовића 16

7. Радно место за послове царинског
надзора - цариник, звање царински
надзорник
ЦИ Лесковац
1 извршилац

Опис послова: врши послове царинског надзора над
допремљеном царинском робом, робом смештеном у
складиштима и другим просторима, као и другом царинском робом; проверава да ли су испуњени услови за унос
података из декларације у информациони систем; уноси
податке из декларације у информациони систем, упоређује
истоветност података са писаног обрасца и у електронском
облику и предузима све потребне мере у вези са прихватањем декларације; води прописане евиденције, као што
је евиденција раздужења робе, раздужења ПУР - ПИР, ТИР
и АТА карнета; раздваја и архивира царинска документа;
обавља и друге послове по налогу шефа Испоставе.
Услови: средња стручна спрема економског, техничког,
општег или административно-управног смера, најмање 2
године радног искуства у струци и положен државни стручни испит.
У изборном поступку проверавају се: познавање
Царинског закона, Закона о спољнотрговинском пословању
- усмено; вештине: организованост, мотивисаност, тимски
рад, комуникативност - усмено.

ЦАРИНАРНИЦА ВРШАЦ
Вршац, Булевар ослобођења 9

8. Радно место за стручнооперативне послове, звање царински
референт
Одсек за финансијско-материјалне,
кадровске и опште послове
1 извршилац

Опис послова: прима, заводи приспеле предмете и предаје царинским службеницима у рад; преузима обрађене
предмете и експедује их; обавља дактилографске послове
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и послове умножавања материјала за потребе царинарнице; стара се о снабдевању царинских службеника канцеларијским материјалом; води евиденције за потребе Одсека;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: средња стручна спрема административно-управног, општег, економског или техничког смера, најмање
2 године радног искуства у струци, положен државни
стручни испит, познавање рада на рачунару, познавање
дактилографије и познавање биротехнике.
У изборном поступку проверавају се: канцеларијско
пословање - усмено; вештине: организованост, мотивисаност, тимски рад, комуникативност - усмено.

ЦАРИНАРНИЦА СУБОТИЦА
Суботица, Босе Милићевић бб

9. Радно место за послове царинског
надзора и контроле у путничком
промету - цариник, звање царински
надзорник
ЦИ Хоргош
1 извршилац

Опис послова: врши послове царинске контроле путника, превозних средстава и робе у међународном путничком промету и обавља послове девизно валутне контроле; врши царињење робе, обрачун и наплату царинских и
других дажбина у путничком промету и води одговарајуће
царинске евиденције; спроводи мере царинског надзора
над путницима, робом и превозним средствима; предузима потребне мере када се ради о основаној сумњи да је
поступком путника учињен царински прекршај; рукује
техничким средствима; обавља и друге послове по налогу
шефа Испоставе.
Услови: средња стручна спрема економског, техничког,
општег или административно-управног смера, најмање 2
године радног искуства у струци, положен државни стручни
испит, знање језика и писма националне мањине и познавање енглеског, француског, немачког или руског језика.
У изборном поступку проверавају се: познавање
Царинског закона, Закона о спољнотрговинском пословању
- усмено; вештине: организованост, мотивисаност, тимски
рад, комуникативност - усмено.

10. Радно место за преглед робе виши цариник - вођа смене, звање
царински прегледач

ле; врши царињење робе, обрачун и наплату царинских и
других дажбина у путничком промету и води одговарајуће
царинске евиденције; спроводи мере царинског надзора
над путницима, робом и превозним средствима; предузима потребне мере када се ради о основаној сумњи да је
поступком путника учињен царински прекршај; рукује
техничким средствима; обавља и друге послове по налогу
шефа Испоставе.
Услови: средња стручна спрема економског, техничког,
општег или административно-управног смера, најмање 2
године радног искуства у струци, положен државни стручни
испит, знање језика и писма националне мањине и познавање енглеског, француског, немачког или руског језика.
У изборном поступку проверавају се: познавање
Царинског закона, Закона о спољнотрговинском пословању
- усмено; вештине: организованост, мотивисаност, тимски
рад, комуникативност - усмено.

12. Радно место - водитељ Реферата,
звање царински прегледач
ЦР Бајмок
1 извршилац

Опис послова: руководи Рефератом, планира, распоређује
послове на царинске службенике и контролише њихово
извршење; организује обављање послова царинске контроле и царинског надзора; контролише обрачун и наплату дажбина у путничком промету; прати, уочава и информише царинске службенике о постојању ризичних путника,
упознаје их са обавештајним подацима у циљу откривања
царинских и девизних прекршаја; припрема и израђује
решења из царинско-управног поступка из надлежности
унутрашње јединице за која је овлашћен; даје информације
странкама у погледу њихових права у царинском поступку и
пружа стручну помоћ царинским службеницима; обавља и
друге послове по налогу управника Царинарнице.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука
на основним академским студијама у обиму од најмање 180
ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама
у трајању до три године, положен државни стручни испит,
најмање 3 године радног искуства у струци и познавање
енглеског, француског, немачког или руског језика.
У изборном поступку проверавају се: познавање
Царинског закона, Закона о спољнотрговинском пословању
- усмено; вештине: организованост, мотивисаност, тимски
рад, комуникативност - усмено.

ЦР Бачки Виногради
1 извршилац

ЦАРИНАРНИЦА ПРИШТИНА

Опис послова: организује рад у смени; врши преглед путника и превозних средстава и царињење робе у путничком
промету; врши преглед робе према програмски одређеном
степену контроле, с тим да преглед робе може вршити и по
већем степену контроле ради утврђивања тачности података, а узимајући у обзир критеријуме анализе ризика; у
случају да има елемената царинског прекршаја сачињава записник и подноси пријаву за царински прекршај; по
потреби врши послове контроле у путничком промету;
води потребне евиденције; припрема и израђује извештаје
и информације из делокруга рада; обавља и друге послове
по налогу водитеља Реферата.

13. Радно место за послове
царинског надзора и контроле у
путничком промету - цариник, звање
царински надзорник

Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука
на основним академским студијама у обиму од најмање 180
ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама
у трајању до три године, положен државни стручни испит,
најмање 3 године радног искуства у струци и познавање
енглеског, француског, немачког или руског језика.
У изборном поступку проверавају се: познавање
Царинског закона, Закона о спољнотрговинском пословању
- усмено; вештине: организованост, мотивисаност, тимски
рад, комуникативност - усмено.

11. Радно место за послове
царинског надзора и контроле у
путничком промету - цариник, звање
царински надзорник
ЦИ Келебија
1 извршилац

Опис послова: врши послове царинске контроле путника, превозних средстава и робе у међународном путничком промету и обавља послове девизно валутне контро-
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ЦП Мердаре
1 извршилац

Опис послова: врши послове царинске контроле путника,
превозних средстава и робе у путничком промету, обавља
послове девизно валутне контроле; врши царињење робе,
обрачун и наплату царинских и других дажбина и води
одговарајуће царинске евиденције; спроводи мере царинског надзора над путницима, робом и превозним средствима; предузима потребне мере у случају када се ради о
основаној сумњи да је поступком путника учињен царински
прекршај; рукује са техничким средствима; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Пункта.
Услови: средња стручна спрема економског, техничког,
медицинског, општег или административно-управног смера, најмање 2 године радног искуства у струци, положен
државни стручни испит и познавање енглеског, француског, немачког или руског језика.
У изборном поступку проверавају се: познавање
Царинског закона, Закона о спољнотрговинском пословању
- усмено; вештине: организованост, мотивисаност, тимски
рад, комуникативност - усмено.
ЗА СВА РАДНА МЕСТА
Под радним искуством у струци подразумева се време проведено на раду у радном односу или ван радног односа (рад
по уговору о привременим и повременим пословима, стручно
оспособљавање, волонтерски стаж и сл.), искључиво са оним
степеном стручне спреме који је прописан за радно место на
које се конкурише.

Под средњом стручном спремом сматра се средње образовање у четворогодишњем трајању (IV степен стручне
спреме).
Поред наведених услова, кандидати морају да испуњавају и
опште услове прописане чланом 45 став 1 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, број 79/05, 81/05
- исправка и 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08,
104/09, 99/14 и 94/17) и чланом 59 Закона о царинској служби
(„Службени гласник РС“, бр. 95/18)) - држављанство Републике
Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос
у државном органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван за кривично дело на казну затвора
(условно или безусловно) од најмање три месеца, нити је осуђиван за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у Управи царина; да испуњава опште и посебне здравствене и психофизичке услове за вршење послова радног места; да се против лица не води кривични поступак за кривично
дело које се гони по службеној дужности.
Уз пријаву и биографију кандидати су дужни да
доставе следеће доказе:
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених,
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству,
- оригинал или оверена фотокопија дипломе о завршеној
траженој стручној спреми,
- извод из ПИО фонда,
- оригинал или оверене фотокопије исправа којима се
доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други
акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),
- изјаву да му/јој није престао радни однос у државном
органу због изречене дисциплинске мере,
- оригинал уверење од суда да кандидат није под истрагом
(не старије од 30 дана),
- оригинал или оверена фотокопија доказа о испуњавању
посебних услова из конкурса,
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном
државном стручном испиту за рад у државним органима.
Фотокопије морају бити оверене од јавног бележника,
као и у општини или суду уколико су овере извршене до
01.03.2017. године. У градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници оверу настављају да врше
општине и судови.
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 способљености,
знању и вештинама, кандидати са положеним државним
стручним испитом немају предност у изборном поступку.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС” бр. 18/2016) прописано
је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће
податке прибавити сама.
Документ о чињеницама о којима се води службена
евиденција је: уверење о држављанству; извод из матичне
књиге рођених; уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена
евиденција или да ће то кандидат учинити сам.
Пример изјаве се налази на сајту Управе царина, у делу конкурси.
Кандидати који се определе да орган прибави документа
о чињеницама о којима се води службена евиденција дужни су да доставе податке на основу којих се може извршити провера (име и презиме, ЈМБГ, датум и место рођења,
адреса пребивалишта).
Кандидати који конкуришу на два или више радних места
подносе појединачне пријаве за свако радно место у којима
наводе уз коју пријаву су приложили тражена документа.
Пријаву са биографијом и потребне доказе доставити на
адресу организационе јединице Управе царина за коју се
пријава подноси.
Кандидати који испуњавају услове конкурса и поднесу комплетну документацију биће позвани на разговор. Разговори са позваним кандидатима биће обављени почев од 11.
фебруара 2019. године у седишту организационе јединице за коју је поднета пријава. О тачном датуму разговора
кандидати ће бити писмено обавештени (телеграмом или
препорученим писмом).
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Администрација и управа
Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у
оригиналу или овереној фотокопији Конкурсна комисија ће одбацити закључком.
НАПОМЕНЕ: Кандидати који немају положен државни
стручни испит, а буду изабрани, подлежу пробном раду у
трајању од шест месеци, у ком року морају да положе државни стручни испит.
Према члану 70 Закона о царинској служби, царински
службеник, као и члан његове уже породице, не може
бити власник или сувласник привредног субјекта чија је
делатност у вези са радом Управе царина, не сме да се
бави предузетништвом нити да обавља други плаћени или
неплаћени посао који је забрањен посебним законом или
другим прописом, који ствара могућност сукоба интереса
или утиче на непристрасност рада царинског службеника
или је у вези са његовим послом у Управи царина или са
радом Управе царина.
Контакт телефон и контакт особа за давање обавештења о конкурсу у периоду од 11 до 14 часова:
011/2015-886, Сандра Бошковић.
Овај оглас објављује се на веб-страници Управе царина,
веб-страници Службе за управљање кадровима, на порталу
еУправе, на огласној табли, веб-страници и периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
конкурсу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО
РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14
и 94/17), члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним
органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен
текст и 109/09), оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У
РЕПУБЛИЧКОЈ АГЕНЦИЈИ ЗА
МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Републичка
агенција за мирно решавање радних спорова, Београд, Македонска 4
II Радно место које се попуњава:

1) Радно место за стручне, опште и
кадровске послове

у звању саветник, под редним бројем 5
у Правилнику о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места
у Републичкој агенцији за мирно
решавање радних спорова
1 државни службеник
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких
наука или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање 4
године, или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит и радно искуство у струци
од најмање три године.
III Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о раду, Закона о мирном решавању радних спорова, Закона о штрајку, Закона о државним службеницима и познавање делокруга Агенције - провераваће се усменим путем
(разговор); вештине аналитичког резоновања и логичког
закључивања и организационих способности - писмено
путем стандардизованих тестова; вештина комуникације усмено.
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IV Место рада: Београд, Македонска 4
V Адреса на коју се подносе пријаве: Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, 11000 Београд,
Македонска 4, са назнаком „За јавни конкурс”.
VI Лице које је задужено за давање обавештења: Драгана Андоновска, тел. 011/3131-416.
VII Услови за рад на радним местима: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном
органу због теже повреде дужности из радног односа и да није
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VIII Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал
или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима или оригинал
или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном
испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврде, решења или други акти којима
се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом
и у ком временском периоду је стечено радно искуство).
X Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из
матичне књиге рођених и уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима/уверење о
положеном правосудном испиту.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16) прописано је,
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако
странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и
сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног
поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује
за једну од две могућности, да орган прибави податке о
којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на
веб-страници Агенције: www.ramrrs.gov.rs.
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа
(„Службени гласник РС”, бр. 93/14 и 22/15) је, између осталог, прописано да је јавни бележник надлежан и за оверавање потписа, рукописа и преписа за које је посебним законима који се примењују пре ступања на снагу овог закона
прописано да их оверава суд, односно општинска управа;
да основни суд односно општинске управе као поверени
посао задржавају надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа од 1. марта 2017. године; да ће изузетно
у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, потписе, рукописе и преписе оверавати основни судови, судске јединице, као и пријемне канцеларије
основних судова, односно општинске управе, као поверени
посао и после 1. марта 2017. године, а до именовања јавних
бележника.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника или у општини или суду.
XI Трајање радног односа: радни однос се заснива на
неодређено време.
XII Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени
сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на

оглашенoм раднoм месту, провера назначених вештина
и знања обавиће се почев од 15. јануара 2019. године, у
просторијама Републичке агенције за мирно решавање
радних спорова, у Београду, Македонска 4 и у просторијама Службе за управљање кадровима, Булевар Михаила
Пупина 2, о чему ће учесници конкурса бити обавештени
телефонским путем на бројеве телефона које су навели у
својим пријавама.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној
код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у
којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама, као поверени посао), биће одбачене.
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Кандидат који први пут заснива радни однос у државном
органу подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат
без положеног државног стручног испита прима се на рад
под условом да тај испит положи до окончања пробног
рада.
Овај оглас објављује се на веб-страници Републичке агенције за мирно решавање радних спорова: www.ramrrs.gov.
rs, Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на
порталу eУправе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
На основу члана 11 Правилника о раду Републичког завода за социјалну заштиту и члана 37 Статута, а у складу са
Правилником о организацији и систематизацији послова у
Републичком заводу за социјалну заштиту, директор оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Републички
завод за социјалну заштиту, Београд, Теразије 34
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за породично-правну
и социјалну заштиту
звање саветник за социјалну заштиту,
Одељење за процену стручног рада супервизију
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање друштвеног усмерења
- правни факултет, 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, лиценца за обављање правних
послова у систему социјалне заштите, најмање пет година
радног искуства, знање енглеског језика и познавање рада
на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: познавање Породичног закона, Закона о социјалној заштити и подзаконских аката и Закона о општем управном поступку - усмено
и писмено; вештина комуникације - усмено; организационе
вештине, с посебним фокусом на управљање временом усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на
рачунару; знање енглеског језика - усмено и писмено.
Опис послова саветника за социјалну заштиту: прати и процењује квалитет стручног рада при обављању
правних послова у социјалној заштити; пружа стручну подршку при примени управно-процесних правила у
вођењу поступка, припреми појединачних управних аката
у стварима чије је решавање законом поверено установама
социјалне заштите, припреми аката за покретање судских
и других поступака из породичних односа, заштите права
детета, односно права других пословно неспособних лица
и у другим случајевима када су учешће или активна легитимација органа старатељства прописани законом; пру-
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Администрација и управа
жа стручну подршку при реализацији мера старатељске
заштите, заштите од насиља у породици, заштите права
детета, вршења родитељског права, као и заштите права
особа са инвалидитетом и припадника других осетљивих
група; истражује правна питања и спроводи анализе прописа од значаја за социјалну и породично правну заштиту;
процењује потребе за стручним усавршавањем стручних
радника који обављају правне послове у социјалној заштити и даје одговарајући допринос развоју њихових компетенција;

посао), биће одбачене. Одлука о избору кандидата биће
донета најкасније у року од 30 дана од дана истека рока
за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата
биће објављено на веб-страници Републичког завода за
социјалну заштиту.

Квалификације: беспрекорно познавање прописа од
значаја за социјалну и породично правну заштиту; изражене аналитичке вештине; познавање метода истраживања;
вештине презентовања и извештавања; вештине припреме
писаних предлога и упутстава; знање енглеског језика.

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.

Место рада: Београд
III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс:
Републички завод за социјалну заштиту, 11000 Београд,
Теразије 34, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање
радног места”.
IV Лице које је задужено за давање обавештења: Зорана Травица, тел. 011/3621-565, Републички завод за социјалну
заштиту, од 10.00 до 12.00 часова.
V Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос због теже
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству уз коју треба назначити радно
место за које се конкурише; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија лиценце за
обављање правних послова у систему социјалне заштите; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном
искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих
се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.
VIII Трајање радног односа: на неодређено време уз
пробни рад у трајању од шест месеци.
IX Провера оспособљености, знања и вештина
кандидата у изборном поступку: Са кандидатима
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве,
потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и
који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном
конкурсу, изборни поступак ће се спровести у просторијама Републичког завода за социјалну заштиту, Београд, Теразије 34, почев од 18.01.2019. године, о чему
ће учесници конкурса бити обавештени на бројеве контакт телефона које су навели у својим пријавама, а ради
провере стручних квалификација, знања енглеског језика и познавања рада на рачунару (као што је наведено у Поглављу I.). За кандидате који успешно заврше
проверу знања и вештина наведених у тексту огласа о
јавном конкурсу, биће организован други круг разговора, у просторијама Републичког завода за социјалну
заштиту, Београд, Теразије 34, други спрат. О датуму и
времену разговора изабрани кандидати биће обавештени на бројеве контакт телефона које су навели у својим
пријавама.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији
овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и
општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени
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Овај конкурс се објављује на веб-страници Републичког
завода за социјалну заштиту: www.zavodsz.gov.rs, станици
Службе за управљање кадровима и у периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ
Београд

ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ, председник суда Јован Јовановић, на основу одредбе чланова 47, 48, 54 и 55 Закона
о државним службеницима („Сл. гласник РС“ бр. 79/05,
81/05-испр, 64/07, 67/07-испр, 116/08 и 99/14), одредби
Закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“ бр.94/07 од 19.10.2017. године), одредби чланова 17, 18, 19, 20 и 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних
места у државним органима („Сл. гласник РС“ бр.41/07 и
109/09), као и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање
код корисника јавних средстава посл. бр. 51. бр. 11211418/2018 од 30.11.2018. године, а у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и стематизацији радних места
у Привредном суду у Београду посл. бр. I-Су. бр. 9/2016-5
од 25.02.2016. године и Правилником о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и стематизацији
радних места у Привредном суду у Београду посл.бр. I-Су.
бр.9/2016-5-6 од 02.02.2017. године, оглашава

ник конкурса има општу здравствену способност за рад и
да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
VI Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
1. пријава за радно место потписана својеручно, са контакт
адресом и бројем телефона, као и са јасном назнаком радног места за које се учесник пријављује (судијски сарадник
- виши судијски сарадник)
2. биографија
3. оригинал или оверена копија уверења о држављанству
Републике Србије
4. оригинал или оверена копија извода из матичне књиге
рођених
5. оригинал или оверена копија дипломе којом се
потврђује стручна спрема
6. оригинал или оверена копија уверења о положеном правосудном испиту
7. оригинал или оверена копија потврде да учеснику раније
није престајао радни однос у државном органу због теже
повреде радне дужности из радног односа, издате од стране државног органа у коме је учесник конкурса био у радном односу
8. оригинал или оверена копија лекарског уверења о
општој здравственој способности за рад
9. уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван
(не старије од шест месеци)
10. попуњена и потписана изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће Привредни суд у Београду прибавити
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција (Образац бр. 1) или ће то кандидат сам учинити
(Образац бр. 2).
Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем управном
поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/16), прописано је, између
осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да изврши 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.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
У ПРИВРЕДНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ

Документ о чињеницама о којима се води службена
евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење о положеном правосудном испиту и
уверење да кандидат није осуђиван.

I Орган у коме се радно место попуњава: Привредни
суд у Београду, Београд, Масарикова 2

Потребно је да кандидат попуни изјаву (Образац бр.1 или
бр.2) којом се опредељује за једну од две могућности, и то
да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да то кандидат учини сам.

II Радно место које се попуњава:

Радно место судијски помоћник судијски сарадник, звање: саветник
1 извршилац

Радно место судијски помоћник виши судијски сарадник, звање:
самостални саветник
1 извршилац

III Услови за рад на радном месту судијски помоћник - судијски сарадник: стечено високо образовање
из научне области правних наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ (мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама), односно на
основним студијама у трјању од најмање четри године, или
специјалистичким студијама на факултету; положен правосудни испит.
Услови за рад на радном месту судијски помоћник виши судијски сарадник: стечено високо образовање из
научне области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ (мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен правосудни испит;
најмање 2 године радног искуства у струци након положеног
правосудног испита.
IV Стручне оспособљености, знање и вештине које
се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о стечају, Закона о привредним друштвима, Закона о
приватизацији, Закона о облигационим односима, Закона
о парничном поступку, Закона о извршењу и обезбеђењу
- усмени разговор са учесницима јавног конкурса, као и
вештина комуникације - непосредно, кроз усмени разговор
са учесницима јавног конкурса.
V Општи услови за рад: држављанство Републике
Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику
раније није престао радни однос у државном органу због
теже повреде радне дужности и радног односа, да учес-

Обрасце бр.1 и бр.2 можете преузети на интернет презентацији Привредног суда у Београду у оквиру обавештења о
јавном конкурсу. Попуњену пријаву неопходно је приложити уз напред наведене доказе.
Сви докази прилажу се у оригиналу или копији која је оверена код јавног бележника. Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају
бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а
која је стечена у иностранству, мора бити нострификована.
VII Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за
подношење пријаве на јавни конкурс је 15 дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Пријаве се подносе на шалтеру пријема Привредног суда у
Београду, на адреси: Београд, Масарикова 2 или поштом на
наведену адресу, са назнаком „Пријава за јавни конкурс“.
VIII Са кандидатима који испуњавају услове за рад на
оглашеном радном месту, а чије пријаве су благовремене,
допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени
сви потребни докази, Конкурсна комисија ће спровести
изборни поступак у просторијама Привредног суда у Београду, о чему ће учесници конкурса бити обавештени телефоном или телеграмом, на адресе наведене у пријавама.
IX Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: секретар суда Петар Штулић, контакт телефон:
011/2060-120 или зграда Суда Београд, Масарикова 2, први
спрат, канцеларија бр.120.
Напомене: Кандидати заснивају радни однос на неодређено време. Пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази у оригинали или копији овереној код јавног бележника, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и
неразумљиве пријаве биће одбачене закључком Конкурсне
комисије.
Државни службеник који се пријављује на конкурс уместо
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на
радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
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Администрација и управа
Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се документација враћати искључиво на писани захтев учесника.
Привредни суд у Београду не врши дискриминацију на
основу расе, боје коже, пола, вере, националности, етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на
квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Привредног суда у Београду, на интернет презентацији Службе
за управљање кадровима, на порталу еУправе, на огласној
табли Суда, интернет презентацији и периодичном издању
огласа Националне службе за запошљавање.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ
КАДРОВИМА
БЕОГРАД
На основу члана 68 став 1, а у вези са чланом 54 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, 94/17 и 95/18), члана 17
став 2 и члана 20 Уредбе о спровођењу интерног и јавног
конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћени текст и
109/09), Служба за управљање кадровима оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положај: Министарство
просвете, науке и технолошког развоја, Београд.
Положај који се попуњава:

Помоћник министра - руководилац
Сектора за инспекцијске послове
у Министарству просвете, науке и
технолошког развоја - положај у
трећој групи
Опис послова: Руководи Сектором, планира, усмерава и надзире рад ужих унутрашњих јединица у Сектору, има положај,
овлашћења, дужности и одговорности инспектора; објављује
годишњи план инспекцијског надзора на интернет страници
Министарства; објављује контролне листе на интернет страници Министарства; објављује годишњи извештај о раду на
интернет страници Министарства; издаје писани налог за
инспекцијски надзор; врши најсложеније послове из делокруга Сектора, обавља и друге послове по налогу министра.
Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља Уметности на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, најмање девет година радног искуства у струци
од чега најмање пет година радног искуства на пословима
инспекцијског надзора, положен државни стручни испит,
положен испит за инспектора, познавање једног светског
језика и познавање рада на рачунару; држављанство Републике Србије; 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.
У изборном поступку проверавају се: познавање
области из делокруга Сектора за инспекцијске послове
у Министарству просвете, науке и технолошког развоја;
стручна оспособљеност за рад на положају и вештина
комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором;
познавање једног светског језика - увидом у доказ о познавању једног светског језика; познавање рада на рачунару практичним радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачунару; вештина аналитичког резоновања
и логичког закључивања, организационе способности и
вештина руковођења - посредно, путем стандардизованих
тестова.
Трајање рада на положају и место рада: Рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, Немањина
22-26.
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Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс
оглашен у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс
садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења,
адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким
описом послова на којима је кандидат радио до подношења
пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима,
податке о стручном усавршавању и податке о посебним
областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге
рођених; диплома о стручној спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо
уверења о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту); доказ о положеном испиту за инспектора; доказ о најмање девет година радног искуства у струци
од чега најмање пет година радног искуства на пословима
инспекцијског надзора (потврде, решења и други акти из
којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); доказ о
познавању једног светског језика и доказ о познавању рада
на рачунару.
Лице које не достави писани доказ о познавању рада на
рачунару подлеже практичној провери вештине рада на
рачунару.
Лице које нема положен државни стручни испит, може да
поднесе пријаву на конкурс, с тим што је дужно да пријави полагање тог испита у Министарству државне управе и
локалне самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока
за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима достави доказ о положеном државном
стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за
подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који је у службеној употреби, тако да се уз исправу састављену на страном језику прилаже прописани оверен превод на српски језик.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова,
односно општинским управама, као поверени посао). Као
доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано
је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да
ће податке прибавити сама.
Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена
евиденција или да ће то кандитат учинити сам.
Пример изјаве се налази на сајту Службе за управљање
кадровима.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком: „За јавни конкурс
- попуњавање положаја (навести назив положаја за који се
подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу,
у периоду од 10 до 12 часова: Дуња Даниловић, тел.
011/31-30-969, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној
код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени

докази могу бити оверени у основним судовима, судским
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова,
односно општинским управама, као поверени посао), биће
одбачене. Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Овај оглас објављује се на интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, на интернет страници Службе за управљање кадровима, на порталу еУправе, на огласној табли, интернет страници и у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се извршити увид
у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњава положај који је предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком
мушком роду подразумевају природни мушки и женски род
лица на које се односе.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ
ИСПРАВКА ТЕКСТА
Јавног конкурса за попуњавање извршилачких радних
места у Kанцеларији за информационе технологије и
електронску управу, објављеног 26. децембра 2018. године у публикацији „Послови“, исправља се у делу текста
VII Рок за подношење пријава, тако да исправљен
текст гласи:
VII Рок за подношење пријава је 30 дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања овог огласа
у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“. У осталом делу текст конкурса
је непромењен.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ КНИЋ
34240 Кнић
тел. 034/510-132

Начелник Општинске управе
Општине Кнић
на период од 5 година

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин РС, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да има стечено високо образовање из научне области правне науке
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 4 године или специјалистичким студијама на факултету, да
има најмање 5 година радног искуства у струци , да има
положен државни стручни испит, да није правноснажно
осуђиван на 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.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву са биографијом подноси следећа документа: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о здравственом стању, оверену
фотокопију дипломе, уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци
или кажњиво дело које га чини неподобним за обављање
послова у државним органима, доказ о радном искуству у
струци, уверење о положеном државном стручном испиту.
Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања
огласа, лично, на писарници ОУ Општине Кнић или путем
поште на адресу: Општинско веће Општине Кнић - Комисија за избор кандидата за начелника Општинске управе
Општине Кнић. Провера оспособљености, знања и вештина вршиће се у просторијама ОУ Кнић, у сали 18, а о датуму и времену кандидати ће бити обавештени телефонским
путем или електронском поштом на бројеве или адресе које
буду наведене у пријави. Стручна оспособљеност, знања
и вештине које ће се проверавати у изборном поступку
су: познавање Закона о општем управном поступку, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закона о локалној самоуправи,
вештина комуникација и руковођења, усмено познавање
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рада на рачунару (MS Officе и Интернет), практична провера (рад на рачунару). Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање. Лице задужено за
давање обавештења о конкурсу: Стеван Луковић, телефон
034/510-132.

К РА Љ Е В О
ОСНОВНИ СУД У РАШКОЈ
36350 Рашка, Ратка Луковића 23
тел. 036/736-068

Правосудни стражар, намештеник
IV врсте
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, друштвеног,
природног или техничког смера, здравствена (психофизичка) способност и обученост за руковање ватреним оружјем,
најмање једна година радног искуства, познавање законских и других прописа на основу којих се обављају послови
правосудне страже.
ОСТАЛО: Уз својеручно потписану пријаву са адресом и
контаклт телефоном доставити и: биографију кандидата,
оригинале или оверене фотокопије: дипломе, уверења о
држављанству, извода из матичне књиге рођених, потврду
да учеснику конкурса није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног
односа издату од стране државног органа у коме је учесник
јавног конкурса био у радном односу; уверење да кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци). Уверење
о здравственој способности прилаже кандидат који буде
изабран. Рок за подношење пријава је осам дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Поступак избора спровешће се усменим разговором са
учесницима конкурса. Датум разговора биће одређен накнадно, о чему ће учесници бити благовремено обавештени.

Трговина и услуге
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

УСЛОВИ: V, VI или VII степен стручне спреме саобраћајне
струке; лиценца за испитивача и инструктора Б категорије.

Послодавац: КЛАЊАЦ д.о.о. - 52423 Каројба, Република
Хрватска

Инструктор вожње Б категорије

Чистачица - спремачица

уговор о раду на 6 месеци
100 извршилаца
УСЛОВИ: НКВ (нису потребне стручне квалификације).
ОСТАЛО: висина зараде износи 5.000,00 куна нето (око
600 евра); постоји могућност прековременог рада који је
плаћен 20% више; запослени су одмах социјално осигурани; послодавац сноси трошкове превоза од Републике
Србије до Републике Хрватске (под условом да особа ради
најмање 3 месеца), трошкове регулисања боравка и радних
дозвола; послодавац сноси трошкове смештаја у персоналним домовима, собама или мобилним кућицама.
Потребна документација: радна биографија/CV (Еуропас формат). Наведена документа доставити на српском
језику.
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као
незапослена лица у Националној служби за запошљавање
потребна документа достављају филијали НСЗ у којој су
пријављени, лично или поштом, на адресу филијале, са назнаком „За конкурс - чистачица - спремачица, КЛАЊАЦ д.о.о.
- 52423 Каројба, Република Хрватска“. Кандидати који нису
евидентирани као незапослена лица у Националној служби
за запошљавање потребна документа достављају поштом,
на адресу: Национална служба за запошљавање, Филијала
за град Београд, Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевићa 10, са назнаком „За конкурс - чистачица - спремачица, КЛАЊАЦ д.о.о. - 52423 Каројба, Република Хрватска“.

За додатне информације о овом конкурсу, кандидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ на број 0800/300-301 (позив бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:
Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевићa 10
тел. 011/2416-836, 064/8107-046
Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-231
Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-514
Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047
Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531
Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-070
Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123
Рок трајања конкурса: 02.02.2019. године.

Бесплатна публикација о запошљавању

Предавач саобраћајних прописа,
испитивач за рад у комисији и
инструктор Б категорије

Оглашава слободна радна места за рад
у Републици Хрватској

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

Посао се не чека, посао се тражи

ЦОВ ЦАКИЋ

18400 Прокупље, Краљевића Марка 39
тел. 027/324-333

www.nsz.gov.rs

2 извршиоца

УСЛОВИ: V степен стручне спреме; инструктор воожње Б
категорије са лиценцом Б категорије.
ОСТАЛО: Кандидатима који су даље од 80 км од Прокупља
обезбеђен је стан и храна. Лични доходак: предавач и
испитивач инструктор 80.000 динара, а инструктор Б категорије 50.000 динара.

„КИДС БЕБА“ ДОО БЕОГРАД
ОЈ КЊАЖЕВАЦ

19350 Књажевац, Спасоја Милкића бб

Моделар - конструктор
Опис посла: радно место моделара у оквиру сектора
текстилне конфекције, на основу скице прави шаблоне,
основне величине, придржавајући се мера по прописаном стандарду. Израђује све потребне шаблоне за бележење, фино кројење, међуфазно пеглање у свим расписаним величинама. Израда табела величина за серијску
производњу. Контролише технички и комерцијални изглед
прототипа модела заједно са креатором и сефом службе
технолошке текстилне припреме. Припремљене и проверене шаблоне предаје за рад на систему за умножавање и
прављење кројних слика. Врши и друге послове по налогу
непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: ВСС, ВШС, ССС, са три године радног искуства
на пословима моделара - конструктора. Кандидати треба
да доставе биографију са наводима о досадашњем радном
искуству. Лице задужено за давање информација о конкурсу
је Ивица Видојевић, тел. 064/838-2046. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.

„ЕТИКЕТЕ“ ДОО
11000 Београд, Булевар војводе Путника 7
тел. 011/288-9242

Мајстор за рад на галуш машини за
штампање
пробни рад 1 месец
3 извршиоца

УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме графичке
струке; 3 месеца радног искуства на наведеним пословима; возачка дозвола Б категорије; основна информатичка
обука; енглески језик - почетни ниво. Kандидати треба да
доставе CV на е-mail: office@etikete.rs. Рок за пријављивање је 30 дана од дана објављивања огласа.

СТКР „ХОЛИВУД“
11000 Београд, Балканска 41
тел. 064/029-6820, 064/2188-999

Продавац у бутику
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, без обзира на
занимање; 6 месеци радног искуства на наведеним пословима. Кандидати треба да се јаве на наведене бројеве телефона. Рок за пријављивање 24.01.2019. године.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
02.01.2019. | Број 810-811 |
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ПП „МЕРКУР МАРКОМ“

11000 Београд, Милешевска 12
тел. 060/0277-681

Продавац - комерцијалиста
на одређено време
4 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, без обзира на
занимање; основна информатичка обука. Кандидати треба да
пошаљу CV на е-mail: merkur@mst.rs или да се јаве на наведени број телефона. Рок за пријављивање 24.01.2019. године.

„HOLY GHOST GMBH“ DOO

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

Шеф производње

ОСТАЛО: Рад у сменама, обезбеђени смештај и исхрана.
Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве
на телефон: 031/841-021, особи за контакт - Марији Лекић
или путем мејла да доставе радну биографију.

Умчари, Булевар ЈНА 10А
тел. 065/8700-101

10 извршилаца

УСЛОВИ: VI степен, инжењер текстилства или IV степен стручне спреме; радно искуство: 3 месеца на наведеним пословима.

СЗТР „ГОРАН“

Кројач (женске гардеробе)

Београд, Драгише Васића 18
Алтина - Земун
тел. 063/242-007

,,ГЕОПЕТРОЛ МБ“ ДОО
КРАГУЈЕВАЦ

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме; радно искуство: 3
месецa на наведеним пословима.

34 000 Крагујевац, Горњомилановачка 68а
тел. 063/361-444

Ауто-механичар у сервису
аутомобила

10 извршилаца

Точилац нафтних деривата

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме; радно искуство: 3
месецa на наведеним пословима.

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, без обзира на занимање; радно искуство није неопходно. Кандидати могу да
се јаве послодавцу на телефон: 063/361-444. Рок за пријаву
је 21.01.2019. године.

DELHAIZE SERBIA
ДОО БЕОГРАД

Београд, Јурија Гагарина 14
тел. 064/8122-312

Продавац

10 извршилаца

Пеглер

Шивач (женске гардеробе)
10 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме; радно искуство: 3
месецa на наведеним пословима.
ОСТАЛО: место рада: Умчари (Гроцка). Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на телефон:
065/8700-101, особа за контакт Јелена Пековић или да се
јаве на адресу послодавца: Умчари, Булевар ЈНА 10А, понедељак - петак, од 8 до 14 часова.

Београд, Вишњичка 61а
тел. 060/809-2111, 064/848-1083
064/8031038, 064/803-1018
е-mail: zlatagajic@trgocentar.rs

Место рада и број извршилаца: Београд - 30, Панчево 15, Нови Сад - 15, Бечеј - 5, Стара Пазова - 5, Смедерево - 20

Продавац у пекари

УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни. Обезбеђен превоз до Београда за лица из Панчева, Смедерева
и Младеновца; послодавац организује седмодневну плаћену обуку за дато радно место; рад у сменама; ноћни рад.
Трајање конкурса: до попуне. Лице за контакт: Славица
Новитовић. Кандидати могу да се јаве на горенаведени
број телефона.

АС И СТР „МИОЉУБ ЋУРЧИЋ ПР“ ДОО
Београд, Војводе Скопљанца 31
e-mail: autoservismiki@beotel.rs
tел. 011/2473-555, 2472-276
3971-240, 3972-062

Руководилац ауто-сервиса - шеф
пријемног одељења
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: машински инжењер (VI/1 степен стручне спреме),
инжењер машинства (VI/2 степен стручне спреме), дипломирани машински инжењер/мастер инжењер машинства
(VII/1 степен стручне спреме), без обзира на смер, са радним искуством у ауто-индустрији; машински инжењер (VI/1
степен стручне спреме), инжењер машинства (VI/2 степен
стручне спреме), дипломирани машински инжењер/мастер инжењер машинства (VII/1 степен стручне спреме) за
моторна возила или возила са унутрашњим сагоревањем;
радно искуство 36 месеци; рад на рачунару (Word, Excel,
Access, Internet); знање енглеског језика на средњем нивоу;
возачка дозвола Б категорије.

100 извршилаца

Пекар

50 извршилаца

Припремач пице
100 извршилаца

Магационер

40 извршилаца

Радник за печење готових производа
100 извршилаца

УСЛОВИ: од I до III степена стручне спреме; радно искуство: небитно. Рад у сменама, обезбеђен смештај, исхрана и превоз. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати
могу да се јаве на горенаведене телефоне особи за контакт
Јелени Јањић.

„MONA“ HOTEL MANAGEMENT DOO
Београд, Цара Уроша 62-64
тел. 031/841-021
e-mail: recepcija@monazlatibor.com
Место рада: Хотел „Мона“, Златибор, Чајетина

Кувар

пробни рад 1 месец
2 извршиоца
УСЛОВИ: кувар, III - IV степен стручне спреме; радно искуство: минимум 12 месеци.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механичар; IV
степен стручне спреме, сервисни ауто-механичар; радно
искуство 36 месеци; возачка дозвола Б категорије.

пробни рад 1 месец
2 извршиоца

ОСТАЛО: Обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу своје радне биографије
да доставе на горенаведени имејл или да контактирају
послодавца путем телефона или да се лично јаве на адресу
послодавца, радним даном од 10.00 до 12.00 часова. Особа
за контакт: Бојана Николић.
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„TREND-TEX“
ДОО ПРИЈЕПОЉЕ

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

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

Самостални ауто-механичар
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на образовање, радно искуство oд
најмање 6 месеци. Обезбеђена исхрана. Рок трајања конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу да се јаве
послодавцу на наведени број телефона.

Пројект менаџер

„ТРГОЦЕНТАР“ ДОО

на одређено време 3 месеца (постоји
могућност запослења на неодређено
време)
90 извршилаца

(путнички програм FIAT I LANCIA),
пробни рад 3 месеца
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.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Помоћни кувар

УСЛОВИ: II степен стручне спреме; радно искуство: минимум 6 месеци.

Конобар

пробни рад 1 месец
2 извршиоца
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Трговина и услуге / Медицина

„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.

„GONEX INVEST HTS“ DOO
11070 Нови Београд
Булевар Михајла Пупина 10з/4
тел. 064/0304-078

Чистач

пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, радно
искуство 12 месеци, возачка дозвола Б категорије. Пријаве
слати на e-mail: gm@adresasuites.com, у року од 30 дана од
дана објављивања огласа.

ХОТЕЛ „ЗЕН“ НИШ
Ниш, Горњоматејевачка 116
тел. 018/4249-111
e-mail: office@hotelzen.rs

Радник на рецепцији
пробни рад 1 месец
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; 12 месеци радног искуства на наведеним пословима. Заинтересовани
кандидати треба да дођу лично на разговор, сваког радног дана, на наведену адресу, у 10 сати, I спрат, кадровска
служба.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање 20.01.2019. године.

КОЛЕКТОР „ЕТРА“ ДОО БЕОГРАД
Барајево, Светосавска 394 Д
тел. 011/8300-600
e-mail: nevenka.spaic@kolektor.com

Столар

на одређено време до 3 месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању,
радно искуство 6 месеци. Рок за пријаву је 30 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Јављање кандидата на наведени број телефона или пријаве слати на наведену имејл-адресу или путем поште.

„ПАТРИМОНС АУТОМОТИВ“ ДОО
Београд, Зрењанински пут 51а

Електричар

за рад у Нишу
УСЛОВИ: Б категорија возачке дозволе; пожељна је и
возачка дозвола Ц категорије, познавање теретног програма и познавање рада на рачунару.

Механичар

за рад у Нишу
УСЛОВИ: возачка дозвола Б и Ц категорије; пожељно је
познавање теретног програма и рада на рачунару.
ОСТАЛО: Кандидати могу да шаљу пријаве на имејл:
servis3@patrimons.rs. Додатне информације: 060/4565-288.

EVROŠPED NAISS
18000 Ниш, Ресавских јунака 5

Менаџер продаје
2 извршиоца

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати поседују средњи ниво
знања енглеског језика, познају рад на рачунару, имају
дозволу Б категорије. Кандидати могу да шаљу пријаве
са радном биографијом на имејл: evrospednaiss@gmail.
com. Додатне информације путем телефона: 064/4858-095,
060/0551-095.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, без обзира на занимање, пожељно да лице поседује диплому дипломираног
економисте за туризам и угоститељство, пожељно у наведеној струци али није неопходно, возачка дозвола Б категорије, енглески језик виши - конверзацијски ниво, служење
још неким страним језиком - средњи ниво. Обезбеђена
исхрана, рад у сменама. Трајање конкурса: 24.01.2019.

Бравар - варилац

привремено-повремени послови

Оглашава слободна радна места за рад
у СР Немачкој
Послодавац: OPHELO GmbH, 97070 Würzburg, СР Немачка

Медицинско особље на пословима
здравствене неге
40 извршилаца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општи
смер: медицински техничар, медицинска сестра, положен
стручни испит за медицинске раднике, обавезно знање
немачког језика, Б2 ниво према Европском референтном
оквиру за језике (Goethe institut, OSD или TELC). Могу се
јавити и кандидати са Б1, пожељно је да кандидати имају
радног искуства у струци.
ОСТАЛО: висина бруто зараде је од 2.000 до 3.000 евра,
плус додаци за рад у сменама, викендом и празницима
(зависи од запосленог и обрачунава се индивидуално),
запослени има годишњи одмор у трајању од 30 дана, ради
се у 2 или 3 смене, број радних сати недељно: 39, запослени су од првог дана социјално осигурани, послодавац
сноси трошкове приликом издавања радне дозволе и визе,
послодавац обезбеђује смештај под повољним условима,
односно пружа подршку у проналажењу истог, а запослени
сноси трошкове смештаја, трошкове превоза од Републике
Србије до СР Немачке сноси послодавац.
Потребна документација: радна биографија/CV на
немачком језику у Еуропас формату, диплома завршене школе - фотокопија (преведена на немачки језик и мора бити
оверена од стране судског преводиоца), уверење о положеном стручном испиту за медицинске раднике - фотокопија
(преведена на немачки језик и мора бити оверена од стране
судског преводиоца), сертификат о стеченом знању немачког језика, Б2 или Б1 (Goethe institut, OSD, TELC). Наведена
документа доставити и на српском језику.
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани
као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају филијали НСЗ у којој
су пријављени, лично или поштом, на адресу филијале,
са назнаком „За конкурс: медицинско особље на пословима здравствене неге - OPHELO GmbH, 97070 Würzburg, СР
Немачка“. Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају поштом, на адресу: Национална
служба за запошљавање, Филијала за град Београд, Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком
„За конкурс: медицинско особље на пословима здравствене
неге - OPHELO GmbH, 97070 Würzburg, СР Немачка.

Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевићa 10
тел. 011/2416-836, 064/8107-046

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном занимању,
5 година радног искуства. Кандидати треба да дођу лично
на разговор, сваког радног дана, на наведену адресу, од 09
до 12 сати, I спрат, канцеларија 115.

Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-231

Помоћни радник

привремено-повремени послови
2 извршиоца

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

УСЛОВИ: IV-I степен стручне спреме; пожељно радно искуство. Кандидати треба да дођу лично на разговор, сваког
радног дана, на наведену адресу, у 10 сати, I спрат, кадровска служба.

Бесплатна публикација о запошљавању

Београд, Краља Милутина 8

За додатне информације о овом конкурсу, кандидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ на број 0800/300-301 (позив
бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:

11000 Београд, Делиградска 40/а

Кувар

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

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

ВОЈНА УСТАНОВА „ДЕДИЊЕ“

привремено-повремени послови
2 извршиоца

Медицина

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

Посао се не чека, посао се тражи

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531
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Медицина
Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-070
Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123
Рок трајања конкурса: 02.02.2019. године.

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

Медицинска сестра

на одређено време, уз могућност
продужења уговора

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ПРИМА ЛЕК“

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

Дипломирани фармацеут

на одређено време, уз могућност
продужења уговора

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; положен стручни
испит; израда магистралних препарата; познавање рада
на рачунару; познавање енглеског језика; возачка дозвола
Б категорије; радно искуство 12 месеци. Пријаве са потребним доказима о испуњености услова конкурса доставити на
наведену адресу. Рок за пријављивање је до 30.04.2019.
године.

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

37260 Варварин, Слободе 29

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛЕНКО МАРИН”
15300 Лозница, Болничка 65

Доктор медицине
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом: завршен медицински факултет - VII/1 степен стручне спреме; положен стручни испит; поседовање
лиценце за рад. Кандидати уз пријаву на оглас треба да
приложе следеће доказе о испуњавању услова: оригинал или оверену копију дипломе о завршеном медицинском факултету; оригинал или оверену копију уверења о
положеном стручном испиту; решење о лиценци издато
од Лекарске коморе Србије. Рок за подношење пријава са
краћом биографијом и доказима о испуњености услова из
огласа је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве се
подносе поштом на адресу ДЗ, са назнаком „За оглас - не
отварати“ или директно у Управу ДЗ, сваког радног дана од
7 до 15 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
КРУПАЊ

15314 Крупањ, Владе Зечевића 61
тел. 015/581-311
e-mail: dzkrupanj@gmail.com

Доктор медицине

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: високо образовање: на
интегрисаним академским студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. 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 за своје
звање; лиценца; најмање шест месеци радног искуства
у звању доктор медицине.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе следећу документацију: диплому о завршеном медицинском факултету (оригинал или оверена фотокопија); уверење о
положеном стручном испиту (оригинал или оверена
фотокопија); лиценцу (оригинал или оверена фотокопија); потврду о радном искуству; кратку биографију.
Пријаве се подносе на адресу или непосредно у ДЗ Крупањ, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Национална служба
за запошљавање

18

| Број 810-811 | 02.01.2019.

Болничар - неговатељица

вима и други слични уговори или потврде о раду или другом виду ангажовања); фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних и 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.
Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања
додатних података који су од значаја за доношење одлуке
о пријему.

„OPTICUS“ DOO
11000 Београд, Кнез Михајлова 6
тел. 011/2630-303

Дефектолог

на одређено време

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

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању; пробни рад 3 месеца; возачка дозвола Б категорије; активан возач. Заинтересовани кандидати треба да
пошаљу CV на e-mail: milica.kulezic@opticus.oculus.com. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања огласа.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
11306 Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17
тел. 069/8324-004

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

Доктор медицине

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.

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

Оглас објављен 26.12.2018. године у публикацији
„Послови“ поништава се за радно место: инжењер
за рачунарске мреже. У осталом делу текст огласа
остаје непромењен.

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

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и
следеће посебне услове: завршен медицински факултет
(звање доктор медицине, VII/1 степен стручне спреме);
положен стручни испит; лиценца за рад; познавање рада
на рачунару; положен возачки испит. Кандидат за пријаву
на радно место подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном факултету; фотокопију потврде
о положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за рад
- лиценце издате од надлежне лекарске коморе; фотокопију личне карте; фотокопију возачке дозволе; кратку биографију са навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачном адресом и контакт телефоном кандидата.
Пријаве се подносе на горенаведену адресу или непосредно у канцеларији писарнице Правно-кадровске службе
Дома здравља. Пријаве поднете мимо означеног рока и
без потпуне документације неће се узимати у разматрање.
Како достављену документацију подносилаца молби на
објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора
бити оверена. Одлука о избору кандидата на расписани
конкурс биће објављена на огласној табли ДЗ, а информације се могу добити у Правно-кадровској служби ДЗ Гроцка.

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

Стоматолог

Доктор медицине специјалиста

на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти, на
одређено време до 26.06.2019. године,
са половином радног времена
УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским студијама, област: медицинске науке, доктор медицине, по пропису које уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
интерне медицине у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и
здравствених сарадника; на основним студијама у трајању
од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; медицински
факултет, доктор медицине и завршена специјализација из
интерне медицине у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и
здравствених сарадника; стручни испит; лиценца; специјалистички испит; најмање три године и шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе: пријаву са
кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеном
медицинском факултету; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију дипломе о завршеном
специјалистичком испиту из интерне медицине; фотокопију лиценце Лекарске коморе; доказ о радном искуству
(фотокопија радне књижице, уговора о раду, уговора о
волонтирању, уговора о привременим и повремени посло-

УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове и то: завршен стоматолошки факултет (VII/1 степен) и положен стручни испит. Кандидати уз
пријаву као доказе подносе: оверену фотокопију дипломе о
завршеном стоматолошком факултету, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне коморе
(ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у
комору (ако кандидат није у радном односу), радну биографију. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на наведену
адресу или лично доставити у писарницу ДЗ Барајево.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1) Доктор медицине изабрани лекар

на одређено време од три месеца,
због повећаног обима посла, за рад у
амбуланти Велики Шиљеговац Службе
опште медицине
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
завршен медицински факултет - VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад
или решења о упису у комору.
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2) Стоматолошка сестра - техничар
или медицинска сестра - техничар
на одређено време због повећаног
обима посла до 3 месеца, за рад у
амбуланти у Одељењу за дечију и
превентивну стоматологију

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

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ЈОВАН РИСТИЋ“

18330 Бабушница, Ивице Миладиновића 2

Доктор стоматологије - изабрани
лекар

у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника и запослених
са хитном медицинском помоћи,
кућним лечењем и стоматолошком
здравственом заштитом, на одређено
време до 30.06.2019. године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, стоматолошки
факултет, положен стручни испит, лиценца, познавање
рада на рачунару. Уз пријаву на оглас кандидат треба да
приложи: кратку биографију, диплому о стеченој стручној
спреми, потврду о положеном стручном испиту, извод из
матичне књиге рођених, лиценцу.

Возач у санитетском превозу

у Служби за здравствену заштиту
одраслих становника и запослених
са хитном медицинском помоћи,
кућним лечењем и стоматолошком
здравственом заштитом, на одређено
време до 31.12.2019. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, возачка дозвола Б
категорије. Уз пријаву на оглас кандидат треба да приложи: кратку биографију, диплому о стеченој стручној спреми, фотокопију возачке дозволе, извод из матичне књиге
рођених, лекарско уверење о здравственој способности за
управљање моторним возилом.
ОСТАЛО: Документацију за радно место за које се аплицира доставити у овереним фотокопијама. Достављена документација се не враћа. Рок за пријављивање на оглас је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Оглас
је објављен и на веб-сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се могу доставити лично или слати
на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време по основу замене,
до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа педијатријског или општег смера; положен стручни испит;
најмање шест месеци радног искуства. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; фотокопију
дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију радне
књижице или другог доказа о радном искуству кандидата
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају услове из огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно
искуство у раду, додатно образовање или оспособљеност,
дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања
радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за
које се прима. Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу клинике, са назнаком радног места за које се
конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.

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

Медицинска сестра - техничар на
болничком одељењу

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

Медицинска сестра - техничар на
хемодијализи

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

Медицинска сестра - техничар на
болничком одељењу

за ОРЛ са максилофацијалном
хирургијом за потребе Службе за ОРЛ
са максилофацијалном хирургијом
и специјалистичким кабинетима, на
одређено време до шест месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа општег смера; положен стручни испит. Приликом
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом;
фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег

профила; фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до
промене презимена). Пријаве са документацијом доставити
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне,
кадровске и административне послове, 14000 Ваљево,
Синђелићева 62, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем
у радни однос за послове ________ (навести тачан профил
за који кандидат подноси пријаву)“.

Медицинска сестра - техничар на
болничком одељењу

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

Медицинска сестра - техничар у
интензивној нези (ниво 3)

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

Доктор медицине

за потребе Службе за унутрашње
болести, на одређено време до шест
месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински
факултет; положен стручни испит. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила;
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; извод
из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити на адресу:
Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и
административне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62,
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за
послове ________ (навести тачан профил за који кандидат
подноси пријаву)“.

Виши радиолошки техничар

за потребе Одељења за радиолошку
дијагностику, на одређено време до
шест месеци
УСЛОВИ: високо образовање на основним струковним
студијама првог степена (струковне/академске), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, струковни медицински радиолог или на
основним студијама у трајању од најмање две године, по
пропису који уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, виши радиолошки техничар; положен
стручни испит за струковног медицинског радиолога/вишег
радиолошког техничара. Приликом пријављивања на оглас
потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас
са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеној
високој/вишој школи одговарајућег профила; фотокопију
уверења о положеном стручном испиту за струковног медицинског радиолога/вишег радиолошког техничара; извод
из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити на адресу:
Општа болница Ваљево, Одељење за правне, кадровске и
административне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62,
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Медицина
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем ради обављања
приправничко-волонтерског стажа за послове ________
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

стручном испиту, оцена на разговору. Кандидати могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних информација
које могу бити важне за одлуку о избору кандидата.

Сервирка хране

ОСТАЛО: Уз пријаву 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
закључњења уговора о раду, дужан је да достави доказ о
здравственој способности за рад на наведеним пословима
(лекарско уверење) и оргинале 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”.

за потребе Одсека за припрему и
дистрибуцију хране, у Служби за
техничке и помоћне послове, на
одређено време до шест месеци
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа. Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију дипломе о завршеној основној школи;
извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне,
кадровске и административне послове, 14000 Ваљево,
Синђелићева 62, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем
у радни однос за послове ________ (навести тачан профил
за који кандидат подноси пријаву)“.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
„ТИМОК“ ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Сремска 13

Оглас објављен у публикацији „Послови“ од 12.12.2018.
године поништава се у целости.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
„ТИМОК“ ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Сремска 13

Лекар специјалиста из
микробиологије или доктор
медицине на специјализацији из
микробиологије
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и
следеће посебне услове: завршен медицински факултет,
положен стручни и специјалистички испит (или доказ о
одобреној и започетој специјализацији из микробиологије).
Кандидати преко Одељења за опште и правне послове
Завода, уз пријаву прилажу доказе о испуњености услова
огласа у неовереним фотокопијама: фотокопију дипломе
о завршеном факултету, фотокопију уверења/дипломе
о положеном стручном и специјалистичком испиту (или
доказ о одобреној и започетој специјализацији из микробиологије), фотокопију лиценце издате од стране лекарске коморе Србије или решења о упису у Лекарску комору, извод из матичне књиге рођених и матичне књиге
држављана, кратку биографију (CV) са адресом, контакт
телефоном и имејл-адресом. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Пријаве слати
на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас” или лично
доставити Одељењу за правне и опште послове на адреси Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Кандидати који испуњавају услове конкурса
биће позвани на разговор. Приликом заснивања радног
односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које се
прима. Одлука о избору кандидата ће бити објављена на
огласној табли Завода и на веб-сајту Завода, а све потребне
информације се могу добити у Одељењу за опште и правне
послове.

ОПШТА БОЛНИЦА БОР
19210 Бор, Др Мишовића 1

Медицинска сестра техничар

за рад на болничким одељењима
ОБ Бор
3 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и
следеће посебне услове: завршена медицинска школа, IV
степен стручне спреме, општег смера, положен стручни
испит, решење о упису у комору и лиценца за рад; радно искуство на нези болесника у стационару. Критеријуми
за избор кандидата: просечна оцена у току школовања/
завршног испита, дужина чекања на посао по положеном
стручном испиту, радно искуство у струци по положеном
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КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Дипломирани економиста

пробни рад од 3 месеца, за потребе
Службе за правне и економскофинансијске послове
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17) и
посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији са систематизацијом радних места Клиничког центра Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног односа: радно искуство у здравственој установи у трајању од
најмање 1 године. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или
овереној копији, следећа документа: диплома о стеченом
образовању одговарајућег профила; уверење о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне
књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка
биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом;
кандидати који имају радно искуство (укључујући стручно
оспособљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/
потврду о радном/волонтерском стажу у струци. Кандидати су у обавези да на пријави наведу за која радна места
конкуришу. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани
на разговор. 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; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење
надлежне полицијске управе или полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе
у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.

Медицински техничар општег смера
пробни рад од 3 месеца
20 извршилаца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду (“Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17) и
посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији са систематизацијом радних места Клиничког центра Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног односа
је радно искуство у стационарној здравственој заштити у
трајању од најмање 1 године. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа документа: диплома о
стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о
положеном стручном испиту; уверење о држављанству РС;
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге
венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом;
доказ/потврда о радном стажу у струци. Кандидати су у обавези да на пријави наведу за које радно место конкуришу
(било да конкуришу на једно радно место или на више радних места). Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани
на разговор. 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; доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење
надлежне полицијске управе или полицијске станице); дозволу за рад - лиценцу коју је издала надлежна комора (ако
је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу). Уколико изабрани
кандидат не достави наведену документацију у захтеваном
року, са њим се неће засновати радни однос.

Дипломирани психолог

за потребе Клинике за педријатрију,
пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“, број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17) и
посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији са систематизацијом радних места Клиничког центра Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног односа
је: радно искуство у стационарној здравственој заштити у
трајању од најмање 1 године. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа документа: диплома о
стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о
положеном стручном испиту; уверење о држављанству РС;
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге
венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом; кандидати који имају радно искуство (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/потврду
о радном/волонтерском стажу у струци. Кандидати су у обавези да на пријави наведу за које радно место конкуришу.
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.
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;
доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да
оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат
није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за
рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске
управе или полицијске станице); уколико изабрани кандидат
не достави горенаведене документе у захтеваном року, са
њим се неће заснивати радни однос.
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.
Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас објавити путем сајта Министарства здравља
Републике Србије, путем сајта Клиничког центра Крагујевац и у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. 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. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу
захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за
контакт: 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Клиничког центра Крагујевац
или путем поште на горенаведену адресу. Обавезно назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на оглас
за пријем у радни однос за радно место... (навести тачан
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

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

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу неонатологије, у Служби
за интензивну негу и терапију и
неонатологију Стационара Клинике
за педијатрију, на одређено време до
повратка запослене са боловања, до
02.11.2019. године, пробни рад до 3
месеца

Медицинска сестра - техничар

на Одељењу за акутне плућне
болести у Служби за плућне болести
Стационара Клинике за педијатрију,
на одређено време до повратка
запослене са боловања, до 22.03.2019.
године, пробни рад до 3 месеца
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 меди-
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цинску школу, смер педијатријска сестра - техничар или медицинска сестра - техничар, да имају положен стручни испит,
лиценцу за рад. Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа документа: диплома о завршеној средњој
медицинској школи, уверење о положеном стручном испиту,
дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе или
решење о упису у именик коморе, 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, имејл-адресом. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за
запошљавање. Кандидати који испуњавају услове из огласа
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно
искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...). Приликом заснивања радног односа, кандидат је
дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте.
Пријаве се предају у затвореној коверти, лично или поштом,
на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за пријем
две медицинске сестре - техничара на Клиници за педијатрију
до повратка запослених са боловања“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СОКОБАЊА“
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48

Доктор медицине

на одређено време ради замене
запослене на боловању, породиљском
одсуству и одсуству са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа
утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: висока стручна спрема (доктор медицине) - VII степен стручне спреме; положен стручни испит
за своје звање. Кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: диплому о завршеном факултету (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија); лиценцу издату од
надлежне коморе или решење о упису у комору (оригинал
или оверена фотокопија); кратку биографију.

Виши физиотерапеут

на одређено време ради замене
запослене на боловању, породиљском
одсуству и одсуству са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају
и следеће посебне услове: виша/висока стручна спрема
(физиотерапеут) - VI степен стручне спреме; положен
стручни испит за своје звање. Кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе
о завршеној вишој/високој струковној школи; уверење о
положеном стручном испиту (оригинал или оверена фотокопија); лиценцу издату од надлежне коморе или решење о
упису у комору (оригинал или оверена фотокопија); кратку
биографију.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве се
подносе на адресу: Специјална болница „Сокобања“, 18230
Сокобања, Војводе Мишића 48 или непосредно у болници.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб

Физиотерапеутски техничар

на одређено време од 6 месеци, због
повећаног обима посла
Опис посла: самостално спроводи терапеутске процедуре
и поступке у области физикалне медицине и рехабилитације по налогу доктора специјалисте за област физикалне медицине и рехабилитације, о чему води прописану
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медицинску документацију, прати пацијентово стање и
напредак, прилагођава програм физиотерапије у складу
са напретком пацијентовог стања, подстицање и подучавање пацијента за самостално извођење вежби. У делу
за инхалациону терапију припрема и апликује лек у виду
аеросола, ради на одржавању апарата и прибора за инхалацију (прање и дезинфекција). Медицински отпад одлаже на прописан начин. Спроводи мере за спречавање
интрахоспиталне инфекције. По потреби врши пријем
болесника и отвара историју болести. Спроводи амбулантне болеснике по кабинетима. Води матичну књигу уписаних и исписаних болесника, води бројна стања болесника
по одељењима. Отвара картоне за наплату лечења болесника и обавља кореспонденцију са надлежним пнеумофизиолошким службама, фондовима, односно заводима и
другим институцијама. Води друге евиденције и издаје
потврде и овлашћења на захтев болесника. Израђује и
доставља поједине статистичке извештаје из свог делокруга рада. Чува историје болести и другу документацију.
Обавља и друге послове по налогу главне сестре здравствене установе. По потреби фактурише лекове и услуге.
За свој рад одговара главном терапеуту, главној сестри
здравствене установе и шефу одсека.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове: завршена
средња медицинска школа, смер физиотерапеутски техничар; положен стручни испит; лиценца за рад у струци или
решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара. Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са
кратком биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској
школи, смер физиотерапеутски техничар; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад у струци или оверену фотокопију
решења о упису у именик коморе. Пријаве кандидата које
не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране. 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: 018/830927. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, путем поште на адресу: Специјална болница за плућне
болести „Озрен“, Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену: „Пријава на оглас за физиотерапеута“
или лично у просторијама болнице.

Возач санитетског возила у
болничким установама

на одређено време од 3 месеца, због
повећаног обима посла
Опис посла: врши превоз пацијената који није хитан, али
је оправдан и медицински неопходан, помаже приликом
уношења и изношења непокретних пацијената, одржава,
прати и води евиденцију о исправности возила и опреме
у возилима. Врши превоз радника ради обављања службених послова. Обавља дистрибуцију службене поште.
Дужан је да води редовну и исправну евиденцију о пређеној километражи и количини утрошеног горива и мазива.
Дужи се возилом и алатом. Одржава возила и опрему у
гаражи. Обавештава шефа техничке службе о променама
на возилима. Води евиденцију регистрација возила и обавештава о потреби вршења регистрације и сервисирање
возила. Обавезан је да се у свако доба одазове на позив
дежурног лекара ради превоза болесника или радника у
хитним случајевима. По потреби чисти снег у кругу болнице. Одржава чистоћу у просторијама аутогараже. По потреби обавља и друге послове по налогу претпостављеног или
директора болнице. Употребљава моторна возила, средње
сложене апарате и ручна средства за рад. За свој рад одговара шефу техничког одсека.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове: завршена
средња школа, положен возачки испит за возаче Б категорије; као доказ о испуњености ових услова кандидати су
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом: оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој школи; оверена фотокопија
возачке дозволе. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити
разматране. Рок за подношење пријава на оглас је осам
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: 018/830-927.
Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама,
путем поште на адресу: Специјална болница за плућне
болести „Озрен“ Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену „Пријава на оглас за возача” или лично
у просторијама болнице.

Ветерина
„МД ВЕТМЕДИЦИНА“ ДОО
Сечањ, Првомајска 26а
e-mail: mdvetmedicina@gmail.com

Доктор ветеринарске медицине
(дипломирани ветеринар)
УСЛОВИ: Посебни услови: основно познавање рада на
рачунару, возачка дозвола Б категорије, положен стручни
испит и поседовање важеће лиценце. Контакт: 065/8417070 и 023/384-1707. Пријаве слати имејлом или поштом.

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

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

1) Електромонтер
5 извршилаца

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

2) Грађевински техничар
5 извршилаца

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

3) Тесар

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

4) Керамичар

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

5) Електрозаваривач
10 извршилаца

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

6) Зидар

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

7) Лимар

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

8) Армирач

5 извршилаца
УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно искуство: 2
године.
ОСТАЛО: теренски рад, радна места са повећаним ризиком; обезбеђен смештај, исхрана и 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 или путем
имејл-адресе доставе радну биографију. Лице за контакт:
Тијана Апостоловић.
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ЖТП ГП БЕОГРАД

Београд, Водоводска 160
тел. 011/2510-842
e-mail: zgp@beotel.rs

Зидар

место рада: Београд, Краљево, Горњи
Милановац (градилишта), на одређено
време
3 извршиоца
УСЛОВИ: зидар, III степен стручне спреме; радно искуство:
24 месеца.

Тесар

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

место рада: Београд, Краљево, Горњи
Милановац (градилишта), на одређено
време
3 извршиоца

Опис посла: уградња машинског малтера.

УСЛОВИ: зидар, III степен стручне спреме; радно искуство:
24 месеца.

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

Бравар - варилац

Помоћни радник на градилишту

место рада: Београд, Краљево, Горњи
Милановац (градилишта), на одређено
време
3 извршиоца
УСЛОВИ: бравар - варилац, III степен стручне спреме; радно искуство: 24 месеца.

Помоћни грађевински радник
на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: Место рада: градилишта у Београду, Параћину,
Краљеву и на Руднику (Горњи Милановац). Послодавац има
у плану отварање нових градилишта и у другим градовима
у Републици Србији. Образовање: завршена основна школа.
Радно искуство: небитно. Услови рада: теренски рад, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, пробни рад – 1 месец.
Заинтересовани кандидати могу да се обрате послодавцу на
назначени број телефона и мејл адресу послодавца
ОСТАЛО: обезбеђен смештај и исхрана. Пробни рад 1 месец.

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

Електроинсталатер

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

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

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.

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.
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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.

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

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

„ПРЕМИЈУС“ ДОО БЕОГРАД

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

Помоћни грађевински радник

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

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.

Тесар

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

Тесар

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.

Армирач

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.

Армирач

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

Зидар

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

Тесар

Зидар

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

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

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

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

на одређено време 3 месеца, постоји
могућност запослења на неодређено
време
6 извршилаца
УСЛОВИ: краниста торањског крана, КВ/ВК; радно искуство: пожељно (није обавезно).
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.

„АНТИКОР“ ДОО
Београд, Пожешка 7
e-mail: melanijav.antikor@gmail.com
тел. 011/614-9288
Место рада: Београд, Нови Сад, Панчево, Нова
Варош
Запошљавање у Републици Србији, након тога
могуће упућивање запослених на привремени рад
у Хрватску.

Хидроизолатери

на одређено време
5 извршилаца

Металофарбар

на одређено време
5 извршилаца

Помоћни грађевински радници
на одређено време
5 извршилаца

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

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

Руководилац градилишта

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

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

Интерни ревизор

на одређено време
УСЛОВИ: дипломирани економиста са лиценцом овлашћеног интерног ревизора; 60 месеци радног искуства у привреди; лиценца овлашћеног интерног ревизора. Трајање
конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на горенаведени телефон, лице за контакт: Александар Галић.

„VISA-PROM“ DOO
Кањижа, Харшањи Тибора 17
e-mail: vladimir.mitic@visaprom.com

Манипулант на котлу проточне
сушаре

место рада: Кањижа и Чока, пробни
рад од 1 месеца
4 извршиоца

Оператер на дробилици дрвета

место рада: Кањижа и Чока, пробни
рад од 1 месеца
4 извршиоца

Оператер на преси

место рада: Кањижа и Чока, пробни
рад од 1 месеца
16 извршилаца

Шеф смене погона за производњу
ногица за палете
место рада: Кањижа и Чока, пробни
рад од 1 месеца
4 извршиоца

Манипулант на мешалици за
компоненте по рецептури

место рада: Кањижа и Чока, пробни
рад од 1 месеца
4 извршиоца

Манипулант на резању штафли

место рада: Кањижа и Чока, пробни
рад од 1 месеца
12 извршилаца

Пословни центри НСЗ

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; I - IV степен стручне спреме. Обезбеђен превоз и смештај (смештај организован за запослене удаљене преко 50 км). Рок трајања
конкурса: до попуне. Кандидати могу послодавцу да доставе радне биографије путем имејл-адресе. Лице за контакт:
Владимир Митић.

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

Прехрамбени технолог
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

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

„РАНЂЕЛОВИЋ - ГРАДЊА“ ДОО
Нови Бечеј, Иве Лоле Рибара 16
тел. 063/7716-593
е-mail: randjelovicgradnja@gmail.com

КВ столар

Место рада: Нови Бечеј, Крагујевац,
Ниш, Београд, Нови Сад (радионице)
- у зависности од места боравишта
кандидата
3 извршиоца
Опис посла: радионичка израда дрвених елемената.
УСЛОВИ: КВ столар, III, IV или V степен стручне спреме;
радно искуство: небитно.

КВ тесар

место рада: Нови Бечеј, Крагујевац,
Ниш, Београд, Нови Сад (радионице)
- у зависности од места боравишта
кандидата
3 извршиоца
Опис посла: радионичка израда дрвених елемената (нема
висинских радова).
УСЛОВИ: КВ тесар, III, IV или V степен стручне спреме; радно искуство: небитно.

Ливац калупар

место рада: Нови Бечеј
3 извршиоца
Опис посла: израда одливака у песку.
УСЛОВИ: без обзира на образовање; неопходно је искуство
у траженом послу минимум 12 месеци.
ОСТАЛО: обезбеђен смештај, исхрана и превоз. Трајање
конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да
доставе путем имејла или да се јаве на контакт телефон
послодавца, лице за контакт: Зоран Ранђеловић.

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

Шеф смене

2 извршиоца
Опис посла: израда извештаја и праћење извршења дневних, недељних и месечних планова производње; обезбеђивање, расподела и надгледање рада у смени; подршка у
процесу планирања и контроле производње; одржавање
дисциплине радника.
УСЛОВИ: минимум IV степен машинске струке; радно искуство минимум 3 године; искуство у руковођењу групом од
минимум 5 радника; знање енглеског језика - почетни ниво,
познавање рада на рачунару; пробни рад 1 месец, рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне. Пријаве за запослење
слати мејлом или се јавити на контакт телефон послодавца:
022/2150-358 (од 8 до 16 часова), Небојша Нешковић.

Инжењер заваривања IWE/EWE
2 извршиоца
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Опис посла: координација контролних и радних активности у
производњи; припрема заваривачке документације за производњу; планирање активности заваривања и контрола заваривања; провера важности атеста и атестирање заваривача;
спровођење сертификације поступака заваривања и радних
проба.
УСЛОВИ: VII степен, дипломирани машински инжењер; радно искуство минимум 3 године; познавање стручних норми;
знање енглеског језика - виши ниво, рад на рачунару - MS
Office, AutoCAD, Inventor - виши ниво, норме заваривања DIN EN
15085-2, EN ISO 3834-2, положен IWE/EWE сертификат, положен стручни испит. Пробни рад 1 месец. Трајање конкурса: до
попуне. Лице за контакт: Небојша Нешковић, 022/2150-358 (од
8 до 16 часова).

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

Помоћни радник

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

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.

24

| Број 810-811 | 02.01.2019.

„ЕНАЛ-ЕЛЕКТРО“ ДОО БЕОГРАД
Нови Београд, Србобранска 2
тел. 069/3184-937

Електромонтер - електроинсталатер

заснивање радног односа у Републици
Србији, а касније упућивање на рад у
СР Немачку
100 извршилаца
Опис посла: монтажа, одржавање и ремонт електроинсталација, електроенергетске и мернорегулационе опреме.
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме електроструке (6
месеци искуства у струци); III, IV степен стручне спреме
без обзира на занимање (12 месеци искуства на наведеним
пословима); возачка дозвола Б категорије. Теренски рад,
обезбеђен смештај и превоз. На основу Закона о раду Републике Србије и Закона о упућивању запослених на привремени рад у иностранство, послодавац обезбеђује све
елементе које садржи уговор о раду: здравствени преглед,
визу, радну дозволу и социјално осигурање, поред тога
обезбеђује смештај и први одлазак у СР Немачку. Трајање
конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на телефон
послодавца. Лице за контакт: Енес Џанковић.

Саобраћај и везе
АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА“
БЕОГРАД, АД
Сурчин, Београд 59
тел. 011/2907-884
e-mail: hr@beg.aero

Транспортни радник

привремени и повремени послови
50 извршилаца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; без обзира на
занимање; радно искуство: небитно. Трајање конкурса: до
попуне. Кандидати могу контактирати послодавца путем
телефона или доставити радне биографије на имејл-адресу
послодавца. Лице за контакт: Богдан Трифуновић.

АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА“
БЕОГРАД, АД
Сурчин, Београд 59
тел. 011/2907-012
e-mail: hr@beg.aero

Помоћни радник на чишћењу
терминала

привремени и повремени послови
30 извршилаца
УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, без обзира на
занимање и радно искуство. Заинтересовани кандидати
могу контактирати послодавца путем телефона или доставити радне биографије на мејл-адресу. Особа за контакт:
Aлександра Ђукић. Трајање конкурса: до попуне.

„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.

МГВ ДОО НИШ

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

Возач теретног возила
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум 12 месеци радног искуства у међународном саобраћају; поседовање возачке дозволе Е категорије. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу
да се јаве послодавцу путем телефона, особа за контакт:
Владета Радосављевић или доставити радне биографије
путем имејла.

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

Б Е О Г РА Д
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„11. АПРИЛ“

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/260-30-42

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана
5 извршилаца
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије), на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године, на студијама првог степена (основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије), на
студијама у трајању од 3 године или више образовање.

Медицинска сестра васпитач

на одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана
3 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама
првог степена (основне струковне студије или специјалистичке струковне студије), односно, више образовање на
коме је лице оспособљено за рад са децом јасленог узраста
или средње образовање у наведеном занимању.

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

Наука и образовање

Сарадник - медицинска сестра за
превентивну здравствену заштиту и
негу
на одређено време ради замене
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: средње образовање здравствене струке у трајању
од 4 године, стручни испит, радно искуство 1 година у струци (доставити потврду). Уколико кандидат нема положен
стручни испит послодавац ће одредити рок за полагање
испита.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc),
а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају искључиво путем поште на
наведену адресу, са назнаком радног места за које се кандидат пријављује. Језик на којем се остварује васпитно-образовни рад је српски. Поред општих услова за заснивање
радног односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 ст.
1 т. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања
и васпитања. Уз пријавни формулар доставити доказ о
стручној спреми, уверење о држављанству и доказ да лице
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Доказ да лице није осуђивано
на може бити старији од 6 месеци. Фотокопије морају бити
оверене. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа
дужан је да достави лекарско уверење.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВРАЧАР“
11000 Београд, Бјелановићева 2
тел. 011/715-4077

Васпитач

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
7 извршилаца
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог
степена (мастер академске струдије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), у
складу са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“
76/05, 100/07 - аутентично тумачење 97/08 и 44/10), почев
од 10. септембра 2005. године; високо образовање стечено на студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; високо образовање стечено на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне студије), студијама у трајању од три године или више образовање; са или без радног искуства, са или без положеног
стручног испита или испита за лиценцу.

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. Кандидати који уђу у ужи избор у обавези
су да дооставе оригинал документацију на увид. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете науке и технолошког
развоја, а потребну документацију (фотокопије) заједно са
одштампаним пријавним формуларома достављају Предшколској установи на наведену адресу (канцеларија бр.10).
Информације на телефоне: 7154-084 и 7154-085.

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Цара Душана 61
тел. 011/2629-321

Секретар

на одређено време ради замене
одсутне запослене до повратка са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: високо образовање из области правних наука,
у складу са чланом 140 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017):
на студијама другог степена (мастер академске студије,
специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање од 10. септембра
2005. године. Општи услови: 1) одговарајуће образовање;
2) да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван у смислу чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017); 4) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5)
подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености
услова под 2) пре закључења уговора о раду. Кандидати
су дужни да поднесу: кратку биографију; попуњен формулар за пријем у радни однос у установи образовања
и васпитања (доступан на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја);
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или уверења о стеченом високом образовању, ако
диплома није уручена; уверење о неосуђиваности; уверење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверену фотокопију). Пријаве се достављају секретаријату Гимназије, лично или поштом на наведену адресу.
Неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
За додатне информације обратите се секретаријату школе, на телефон: 011/2629-321.

Медицинска сестра - васпитач

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА

УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог степена
(основне струковне студије); средње образовање у трајању
од четири године, стечено у складу са чланом 141 Закона
о основама система образовања и васпитања и чланом 39
Закона о предшколском васпитању и образовању - медицинска сестра; са или без радног искуства, са или без положеног стручног испита или испита за лиценцу.

са 60% радног времена, на одређено
време ради замене запосленог,
односно док исти обавља послове
директора школе

ОСТАЛО: Услови за пријем у радни однос, члан 139 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр.
88/2017). 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

УСЛОВИ: професор физичког васпитања; дипломирани педагог физичке културе; професор физичке културе;
професор физичког васпитања - дипломирани тренер са
назнаком спортске гране; професор физичког васпитања
- дипломирани организатор спортске рекреације; професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут;
дипломирани професор физичког васпитања и спорта мастер; дипломирани професор физичког васпитања кинезитерапије - мастер; мастер професор физичког васпитања
и спорта; мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије, све према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
15/2013, 11/2016, 2/2017 и 11/2017).

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Бесплатна публикација о запошљавању

11000 Београд, Цара Душана 61
тел. 011/2629-321

Наставник физичког васпитања

Наставник историје

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
до краја школске 2018/19. године
УСЛОВИ: професор историје; дипломирани историчар;
дипломирани историчар - мастер; мастер историчар. Лица
која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије историје, све
према Правилнику о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016,
2/2017 и 11/2017).
ОСТАЛО:1) одговарајуће образовање; 2) да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван у смислу чл.
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017); 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) подносе се уз
пријаву на конкурс, а о испуњености услова под 2) пре
закључења уговора о раду. Кандидати су дужни да поднесу: кратку биографију; попуњени формулар за пријем у
радни однос у установи образовања и васпитања (доступан
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја); оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или уверења о стеченом
високом образовању, ако диплома није уручена; уверење
о неосуђиваности; уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверену фотокопију); уверење (потврду) о
образовању из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено 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 или оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу.
Пријаве се достављају секретаријату Гимназије, лично или
поштом на наведену адресу. Неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. За додатне информације обратите се секретаријату школе, на телефон: 011/2629-321.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
Обреновац, Цара Лазара 2
тел. 011/8723-640

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2018/2019.
УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема, положен одговарајући ниво обуке, најмање уводни модул обуке за
педагошког асистента, прописана Правилником о програму обуке за педагошког асистента („Сл. гласник РС“, број
11/2010), да испуњава услове уз члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
број 88/2017, 27/2018 - др. закон); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима;
да је држављанин Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања; да познаје српски језик и језик на коме се изводи образовно-васпитни рад и ромски језик - када се ради
са ученицима и породицама из ромске заједнице, сходно
члану 141 став 8 и 9 Закона о основама система образовања и васпитања, када је то неопходно; да има искуства
у раду са децом из осетљивих друштвених група, посебно
ромском децом. У поступку избора педагошког асистента
прибавља се мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар скинут
са званичне странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и уз одштампан, попуњен и потписан формулар, који је обавезан, доставља и своју пријаву
по конкурсу - конкурсној комисији школе, и то: диплому о
завршеној средњој школи у трајању од четири године, препоруку јединице локалне самоуправе о учешћу кандидата
на обуци за педагошког асистента, уверење о држављанству (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге
рођених, доказ/сертификат да је кандидат завршио уводни модул обуке за педагошког асистента, доказ о познавању ромског језика и доказе о активностима из тачке III,
став 1 тачка 3 које је кандидат навео у пријави (потврда
Националног савета ромске националне мањине, потврда
факултета, уверење о похађању обуке, потврда о учешћу у
пројекту, изјава одговорног лица и др.), доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања, уве-
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Наука и образовање
рење из полицијске станице да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање. Доказ да лице има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима доказује
се уверењем надлежног дома здравља - службе медицине рада пре закључивања уговора о раду и доставља га
изабрани кандидат. Предвиђена је психолошка процена
способности кандидата за рад са ученицима у складу са
законом. Поред општих података (име, презиме, адреса, контакт), пријава кандидата треба да садржи и опис
ранијих ангажмана и активности везаних за унапређивање
положаја припадника ромске националне мањине и/или
припадника других осетљивих друштвених група у којима
је кандидат учествовао. Документацију уз пријаву доставити у оригиналу или овереним копијама. Неблаговремене,
неуредне и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом слати препоручено поштом на адресу: Основна школа „Јован Јовановић Змај“, Обреновац, Цара Лазара 2 или предати лично у
секретаријату школе, са назнаком „За конкурс/педагошки
асистент - конкурсној комисији школе“, радним данима од
08 до 14 часова, тел. 011/8723-640.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„БРАЋА СТАМЕНКОВИЋ“

11000 Београд, Митрополита Петра 8
тел. 011/2763-040

Наставник eнглеског језика

на одређено време до повратка
запосленог са боловања преко 60
дана, за 50% радног времена
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла може бити
примљен кандидат који испуњава следеће услове: за
наставнике одговарајућа стручна спрема на основу члана
140 Закона о основама система образовања и васпитања,
Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у основној школи, Правилника о врсти стручне
спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад
из изборних предмета у основној школи. Општи услови из
Закона о раду, посебни услови из Закона о основама система образовања и васпитања.

ШКОЛА СТРАНИХ ЈЕЗИКА
„SWANBELL“

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми,
доказ о учешћу на међународном или домаћем научном
скупу, доказ о објављеном уџбенику или монографији,
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 објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

11030 Београд, Пожешка 52
тел. 011/3545-862, 062/520-025
e-mail: swanbell@eunet.rs

Предавач за енглески језик

на одређено време, 12 месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филолошки факултет;
познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије.

Предaвач немачког језика

на одређено време 12 месеци
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филолошки факултет;
познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије.

Предавач за француски језик
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филолошки факултет;
познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије.

Партнер са улагањем за проширење
делатности
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, филолошки факултет,
менаџмент, факултет организационих наука, економски,
познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, напредно знање енглеског језика.
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Доцент за ужу научну област
Математика и информатика

на одређено време од пет година

Редовни професор за ужу научну
област Фундаментална и примењена
минералогија

11000 Београд, Ђушина 7
тел. 011/3219-100
www.rgf.bg.ac.rs

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми,
доказ о учешћу на међународном или домаћем научном
скупу, доказ о објављеном уџбенику или монографији,
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. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме; без обзира на радно искуство. Кандидати пријаву могу да пошаљу на e-mail:
skolica.sunce@gmail.com или да се јаве на контакт телефон:
064/2013-743 и 064/6840-101. Конкурс остаје отворен до
попуне радног места.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, доказ
о објављеном уџбенику или монографији, 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 објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, списак стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, доказ
о објављеном уџбенику или монографији, 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 објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.

УСЛОВИ: минимум IV степен, друштвени смер; познавање
рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, знање
енглеског језика - средњи ниво.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СУНЦЕ“

Хигијеничарка

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, 27/2018 - др.
закон и 73/2018) 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.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне
области којој припада ужа научна област. Остали услови
утврђени су одредбама члана 74 став 10 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон и 73/2018) и одредбама чл. 1, 6, 24 и 26 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.

на одређено време

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне области којој припада ужа научна област, претходни
степени студија завршени са просечном оценом најмање
8,00. Остали услови утврђени одредбама члана 74 став
6 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) 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.

Технички секретар

ОСТАЛО: Потребну документацију (пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, биографију, оверену копију дипломе, оверену копију уверења
о држављанству, оверену копију извода из матичне књиге
рођених, потврду о неосуђиваности и уверење о положеном испиту за лиценцу) послати поштом или доставити на
адресу школе: Митрополита Петра 8. Контакт телефон:
011/2763-040. Рок за доставу документације је 8 дана од
дана објављивања.

11000 Београд, Булевар ослобођења 401б
тел. 064/2013-743

Ванредни професор за ужу научну
област Енглески језик

Редовни професор за ужу научну
област Механика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне
области којој припада ужа научна област. Остали услови
утврђени одредбама члана 74 став 10 Закона о високом
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон и 73/2018) и одредбама чл. 1, 6, 24, и 26 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.

Асистент за ужу научну област
Економска геологија

на одређено време од три године
2 извршиоца
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, 27/2018
- др. закон и 73/2018).
ОСТАЛО: 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 објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Асистент за ужу научну област
Математика и информатика

на одређено време од три 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

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

Наука и образовање
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, 27/2018
- др. закон и 73/2018).
ОСТАЛО: 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 објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Асистент за ужу научну област
Припрема минералних сировина
на одређено време од три 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, 27/2018
- др. закон и 73/2018).
ОСТАЛО: 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 објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА
АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНИ
МЕНАЏМЕНТ, ЕКОНОМИЈУ И
ФИНАНСИЈЕ
11000 Београд, Јеврејска 24
тел. 011/2643-390

Објављује конкурс за (ре)избор у
звање и заснивање радног односа
наставника на неодређено или
одређено време од 5 година за уже
научне области:

Општи менаџмент
3 извршиоца

Производно-услужни менаџмент
2 извршиоца

Економија и финансирање
4 извршиоца

Пословна и међународна економија
2 извршиоца

Примењена математика
Информатика
3 извршиоца

УСЛОВИ: за избор наставника прописани су Законом о
високом образовању, Статутом и општим актима Факултета
за примењени менаџмент, економију и финансије. Пријаве
са биографијом и доказима о испуњености услова (оверене
копије диплома, списак научних и стручних радова и др.),
доставити на наведену адресу.

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ АНТИЋ“

11147 Београд - Чукарица, Црвено барјаче 6

Наставник разредне наставе

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

Наставник у продуженом боравку

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
краја школске 2018/19. године

Наставник српског језика

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
2 извршиоца

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и
27/18) и Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17 и 3/17 и 13/2018) и да испуњава посебне услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе: оверену копију
дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених,
уверење да нису осуђивани, у складу са одредбом члана
139 став 1) тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања, доказ о знању српског језика на којем
се остварује образовно-васпитни рад, уколико образовање није стечено на српском језику, попуњен пријавни
формулар са званичне интернет старнице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, краћу биографију. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима подноси се пре
закључења уговора о раду. Одабраним кандидатима се
врши психолошка процена способности за рад са децом и
ученицима, коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве на конкурс са потребним документима, заједно са одштампаним пријавним формуларом,
достављају се у року од 8 дана од дана објављивања, на
адресу школе. Сви докази прилажу се у оригиналу или
овереној фотокопији. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

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

Ванредни професор за ужу научну
област Рачунарска статистика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: може бити изабрано 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 и способност за наставни рад. 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 Индустријско и менаџмент
инжењерство
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 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. 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.

БОР
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОНСТАНТИН БАБИЋ“
19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 064/6159-628
e-mail: muzicka.kladovo@gmail.com

Наставник солфеђа и хора

на одређено време ради замене
директора у првом мандату
УСЛОВИ: одговарајуће образовање из чл. 140 став 1 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/17 и 27/18); психичка, физичка и здравствена
способност за рад са децом и ученицима; извршена психолошка процена способности за рад са децом и ученицима;
држављанство Републике Србије; знање српског језика и
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање.
ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар (налази се на сајту Министарства просвете), доставити:
уверење о држављанству, односно извод из матичне књиге рођених; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања (уверење основног и вишег
суда прибављено према месту пребивалишта). Лекарско
уверење изабрани кандидат прибавља пре закључивања
уговора о раду. Школа прибавља доказ о извршеној психолошкој процени способности за рад са децом и ученицима у
поступку одлучивања о избору кандидата. Пријаве слати на
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
19219 Кривељ
тел. 030/473-114

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, то јест високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета); студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
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Наука и образовање
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука - у ком случају је
неопходна завршеност студија првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета); или 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године, за
наставника основне школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача
и стручног сарадника; поседовање лиценце за директора
установе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити
изабран, али ће бити дужан да испит за директора установе
положи у року од две године од дана ступања на дужност);
поседовање психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства
Републике Србије; знање српског језика и језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију;
непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са законом; најмање осам година рада на пословима образовања и васпитања у установи
за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег
образовања. Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања,
за директора школе може бити изабрано и лице које, уз
испуњеност осталих горе наведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог закона, то јест
високо образовање стечено на студијама првог степена
(основне академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије) или на студијама у трајању од три године, или више образовање за наставника те врсте школе,
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање
десет година рада на пословима васпитања и образовања у
установи, после стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (уверење о
држављанству, односно извод из матичне књиге рођених);
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању српског језика и језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на тим језицима); оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном
искуству; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања
(само кандидати који су претходно обављали дужност
директора установе); оверен препис/фотокопију лиценце
за директора установе (ако је кандидат поседује); преглед
кретања у служби са биографским подацима (необавезно);
доказе о својим стручним и организационим способностима
(необавезно). Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона: 030/473-114.

ЈАГОДИНА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2
тел. 035/570-877

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице
које испуњава услове прописане Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/17, 27/18) и
Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 108/15),
које има: 1. одговарајуће високо образовање за наставника
средње стручне школе за подручја рада: Економија, право, администрација, Трговина, туризам и угоститељство, за
педагога и 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 комбинује целине и одговарајуће научне
односно стручне области или области педагошких наука, на
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основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године (услов из тачке 1 прописан је чланом 122 став 5, чланом 139 став 1 тачка 1, чланом 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
и чланом 2 став 1 тачка 1 Правилника о ближим условима
за избор директора установа образовања и васпитања); 2.
које има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (услов из тачке 2 прописан је
чланом 139 став 1 тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања, чланом 2 став 1 тачка 3 и чланом 6
Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања); 3. које није осућивано 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 обзора на изречену кривичну санкцију (услов
из тачке 3 прописан је чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, чланом 2 став
1 тачка 4 и чланом 7 став 3 и 4 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања); 4. за које није у складу са Законом утврђено дискриминаторно понашање (услов из тачке 4 прописан је чланом
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања, чланом 2 став 1 тачка 5 и чланом 7 став 1
Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања); 5. које има држављанство
Републике Србије (услов из тачке 5 прописан је чланом 139
став 1 тачка 4 Закона о основама система образовања и
васпитања и чланом 2 став 1 тачка 6 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и
васпитања), 6. које зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад (услов из тачке 6 прописан је чланом 139 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања, чланом 2 став 1 тачка 7 Правилника
о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања); 7. које има дозволу за рад наставника и
стручног сарадника - педагога и психолога (услов из тачке
7 прописан је чланом 122 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања); 8. које има обуку и положен
испит за директора установе; изабрани директор који нема
положен испит за директора дужан је да га положи у року
од две године од дана ступања на дужност; директору који
не положи испит за директора у року од две године од дана
ступања на дужност престаје дужност директора (услов
из тачке 8 прописан је чланом 122 став 5, 9 и 10 Закона
о основама система образовања и васпитања и чланом 2
став 1 тачка 8 Правилника о ближим условима за избор
директора установа образовања и васпитања); 9. које има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (услов из тачке 9 прописан је чланом 122 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом
2 став 1 тачка 2 Правилника о ближим условима за избор
директора установа образовања и васпитања); 10. које није
правноснажно осуђено за привредни преступ у вршењу
раније дужности (услов из тачке 10 прописан је чланом 7
став 2 Правилника о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања); 11. 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 предходила истрага или доношењњем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога
- за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање
мита и друга кривична дела против службене дужности,
за кривично дело из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом (услов
из тачке 3.11. прописан чланом 7 став 4 и 5 Правилника
о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања).
ОСТАЛЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење надлежне полицијске управе да није правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела прописана
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања и да за кандидата није утврђено дискриминаторно понашање у поступку и на начин прописан
законом (уверење треба да буде издато након расписивања конкурса), оригинал или оверену копију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци), доказ да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (овај доказ доставља кандидат који
одговарајуће високо образовање није стекао на српском
језику), оверену копију дозволе за рад наставника и струч-

ног сарадника - педагога и психолога, оригинал или оверену копију доказа да има обуку и положен испит за директора установе (пријава уз коју није достављен овај доказ
неће се сматрати непотпуном), потврду о дужини рада (најмање осам година) у установи на пословима образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања,
уверење надлежног привредног суда да није правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу дужности (уверење треба да буде издато након расписивања конкурса),
доказ о резултату стручно-педагошког надзора и оцену
спољашњег вредновања (овај доказ доставља кандидат
који је претходно обављао дужност директора установе),
доказ (оригинал или оверена копија) о стеченом звању
према прописима из области образовања (пријава уз коју
није достављен овај доказ неће се сматрати непотпуном),
биографију (са прегледом стручног усавршавања, кретања
у служби), уверење надлежног суда да против кандидата
није покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање мита
и друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом (уверење треба да буде издато након расписивања конкурса). Лекарско
уверење надлежне здравствене установе (да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом ученицима) доставља кандидат који решењем министра просвете, науке и технолошког развоја буде именован за директора. Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора
о међусобним правима и обавезама. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или
поштом у затвореним ковертама, на горенаведену адресу, са назнаком: „За комисију за избор директора“. Ближе
информације могу се добити на телефон: 035/570-877.

КИКИНДА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДРАГОЉУБ УДИЦКИ“

23300 Кикинда, Доситејева 43
тел. 0230/422-530, 421-230
e-mail: dudicki@predskolskakikinda.edu.rs

Васпитач

3 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне студије), студијама у трајању од три
године или одговарајуће више образовање - завршена
висока школа струковних студија за образовање васпитача
у обиму студија од 180 ЕСПБ - стечено звање струковни васпитач деце предшколског узраста или завршена виша школа за образовање васпитача - стечено звање васпитач у
предшколским установама; 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 у трајању
од 1 године најмање; испит за лиценцу или стручни испит у
складу са законом, без лиценце може бити примљено лице
уз обавезу да исту стекне у року од најкасније 2 године од
дана заснивања радног односа.

Васпитач
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
завршена висока школа струковних студија за образовање
васпитача (укупно 240 ЕСПБ) - стечено звање струковни
васпитач специјалиста; да поседује психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
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Наука и образовање
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 ком се
обавља васпитно-образовни рад; радно искуство у струци у трајању од 1 године најмање; испит за лиценцу или
стручни испит у складу са законом, без лиценце може бити
примљено лице уз обавезу да исту стекне у року од најкасније 2 године од дана заснивања радног односа.

Кувар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; средње образовање из
области угоститељства - смер кувар; да кандидат 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 ком се обавља васпитно-образовни рад; радно искуство
у струци у трајању од 5 година најмање.
ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве на конкурс доставити у затвореној коверти. Документа за конкурс која кандидати треба да доставе су следећа: 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; доказ о неосуђиваности (из казнене евиденције
МУП-а); уверење о здравственој способности - кандидат
ће доставити касније по доношењу одлуке о избору кандидата. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара предшколске установе и путем телефона:
0230/422-530 или 421-230.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
Велика Хоча, 38430 Орахова

Наставник српског језика

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: Према Правилнику о врсти стручне спреме
наставника и стручних сарадника за рад у основној школи.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: пријавни
формулар са интернет сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја; оверен препис (копију) дипломе о
одговарајућем образовању; оригинал/оверену копију уверења о држављанству Републике Србије, не старије од 6
месеци; оригинал/оверену копију извода из матичне књиге
рођених; оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности; радну биографију и телефон за контакт. Кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и учениима. Пријаве слати на адресу: ОШ
„Светозар Марковић“, Велика Хоча, 38430 Ораховац или
донети лично у секретаријат школе, у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Бесплатна публикација о запошљавању

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб
тел. 028/498-298

Доцент за ужу научну област
Анатомија
УСЛОВИ: Услови за избор наставника: услови за први
избор у звање доцента. Обавезни услови: У звање доцента
може бити бирано лице које испуњава следеће минималне услове: 1. научни назив доктора наука за научну област
за коју се бира, стечен на акредитованом универзитету и
акредитованом студијском програму у земљи или диплома
доктора наука стечена у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању; 2 позитивна оцена
педагошког рада у студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода (уколико га је било), 3.
објављен један рад из научне области за коју се бира у
часопису категорије М21, М22 или М23. 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. Посебни услови и испуњеност
услова за избор наставника ближе су уређени Правилником о ближим условима за избор у звања наставника Универзитета у Приштини - Косовска Мировица. 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,
телефон: 028/498-298.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

ве о броју бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије или
психологије); уверење из казнене евиденције - уверење
МУП-а да лице није осуђивано; доказ о знању језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику. Закон по члану 142 став 2 дозвољава
да доказ под тачком 4) - 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. Доказ да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве доставити на горенаведену адресу или предати лично школи. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу се могу добити на број телефона:
034/6841-402.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел. 034/306-559, 306-510

Сарадник у настави, за ужу научну
област Еволуција права
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент мастер академских или специјалистичких студија који је студије првог
степена завршио са укупном просечном оценом најмање 8,
на период од једне године, са условима из члана 83 Закона о високом образовању и члана 127 Статута Правног
факултета у Крагујевацу. Пријаве на конкурс са доказим о
испуњености услова слати на адресу: Правни факултет у
Крагујевцу, 34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса

К РА Љ Е В О
ОШ „ПОПИНСКИ БОРЦИ“

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

Врњачка Бања, Хероја Маричића 12

Конкурс објављен 14.11.2018. године у публикацији „Послови“ поништава се у целости.

Настaвник разредне наставе

ОШ „СВЕТИ САВА”

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 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 рад); 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 обра-

34227 Баточина, Краља Милана Обреновића 6
тел. 034/6841-402

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, у
издвојеном одељењу школе у Кијеву
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 („Сл. гласник РС“, бр. 88/17)
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); 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 злоставлање
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар
кандидати достављају следећу документацију: извод из
матичне 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 устано-

за рад у продуженом боравку
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Наука и образовање
зовање 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 непотуне 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.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКА
ШКОЛА „Др ЂОРЂЕ РАДИЋ“
36000 Краљево, Миомира Бркушанца 2

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба
да испуњава услове прописане чланом 139 и чланом
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања и то: да има одговарајуће високо образовање на: 1. 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,
мултидисципинарне, 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 пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице из става
1 тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета. Дужност директора школе може да обавља и лице које има
одговарајуће образовање прописано Законом о основама система образовања и васпитања за наставника те
врсте школе и подручја рада за педагога и психолога,
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и
најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. 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; 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; 4. да има
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6.
да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 7. да има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; 8. да има обуку и
положен испит за директора установе.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да докажу испуњеност услова достављањем следеће документације: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја - www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/…/FORMULAR ZA KONKURISANjE;
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ о поседовању лиценце за рад представља
подношење оверене копије обавештења о положеном
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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 (кандидат доставља пре закључења
уговора о међусобним правима и обавезама); 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 старија 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 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. Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Пријаве на конкурс са потребном документацијом о испуњености
услова доставити лично или на горенаведену адресу, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса у периодичном
издању огласа Националне службе за запошљавање - публикацији „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
број телефона: 036/359-888.

Посао се не чека, посао се тражи

ОШ „IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН“
36000 Краљево, Олге Јовичић 1
тел. 036/314-330

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да
испуњава услове из чл. 122, 139 и чл.140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018 - др.закон) 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 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 које је стекло образовање
на студијама другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета као лице које је стекло образовање на студијама другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; 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; 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 лиценцу за директора школе. Уз пријаву на конкурс
кандидат је дужан да приложи: оверену копију дипломе
о стеченом одговарајућем образовању, у складу са одредбом члана 140 Закона; доказ о поседовању дозволе за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника - лиценцу за
рад (оверена копија уверења не старија од шест месеци);
доказ о радном стажу у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања
- потврду којом се доказује на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком временском периоду је стечено
радно искуство од најмање 8 година (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом
- лекарско уверење (оригинал или оверена копија, не старија од шест месеци); уверење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак и да није
покренута истрага, у оригиналу или овереној фотокопији
(издато после расписивања конкурса); уверење надлежне
службе Министарства унутрашњих послова о подацима из
казнене евиденције за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач.
3 Закона о основама система образовања и васпитања,
у оригиналу или овереној фотокопији (издато после расписивања конкурса); уверење привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни
преступ у вршењу раније дужности, у оригиналу или овереној фотокопији (издато после расписивања конкурса);
уверење о држављанству Републике Србије, у оригиналу
или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених, у оригиналу или овереној фотокопији (не старије од 6 месеци); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 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); оверен препис/фотокопију лиценце за директора школе (ако кандидат поседује); биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада
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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. Кандидат изабран за директора школе који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року до
две године од дана ступања на дужност, у складу са условима прописаним законом. Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и одштампан формулар заједно са пријавом на конкурс за избор директора и
комплетном документацијом доставља лично или поштом
на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за избор
директора школе“. Рок за пријављивање је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс се неће узети у разматрање. Ближе
информације могу се добити у секретаријату школе лично
или позивом на телефон: 036/314-330.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
36207 Витковац бб

Наставник физичког васпитања изабрани спорт

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
20% радног времена
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидати треба
да испуњавају опште услове предвиђене Законом о раду
и посебне услове предивђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања и то: да имају одговарајуће образовање, и то: професор физичког васпитања,
професор физичке културе, дипломирани педагог физичке културе, професор физичког васпитања - дипломирани
тренер са назнаком спортске гране, професор физичког
васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпитања
и спорта, мастер професор физичког васпитања и спорта,
мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије,
професор физичког васпитања и спорта, мастер физичког
васпитања и спорта, професор спорта и физичког васпитања, професор спорта и физичке културе, мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет); да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доставља се
пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или 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 издаје надлежна полицијска управа
Министрства унутрашњих послова); да имају држављанство Републике Србије; да знају српски језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати уз одштампан попуњен пријавни формулар са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, треба да доставе доказе да испуњавају наведене
услове. Сви документи се прилажу у оригиналу или оверене фотокопије. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати
на адресу школе: ОШ „Бранко Радичевић“, 36207 Витковац.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона: 036/5873-889.
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КРУШЕВАЦ
МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН ХРИСТИЋ“

37000 Крушевац, Чупићева 25

1) Наставник физичког васпитања

са 70% радног времена, на одређено
време преко 60 дана, ради замене
директора школе у првом мандату

2) Медијатекар

са 30% радног времена, на одређено
време преко 60 дана, ради замене
директора школе у првом мандату
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и
142 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др. закони), чланом 2 Правилника о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/15, 11/16, 13/16 - испр.,
13/16 и 2/17) и Правилником о организацији и систематизацији послова у Музичкој школи; остали услови прописани чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања. Кандидати подносе: одштампан и попуњен
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, биографију
и следеће доказе о испуњености услова: доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе и додатка
дипломи); уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених; доказ
о образовању из психолошких, педагошких и методичних
дисциплина, односно уверење да су у току студија положили испите из педагогије и психологије или доказ да су положили стручни испит, односно испит за лиценцу (у складу
са чланом 142 Закона о основама система образовања и
васпитања); уверење о неосуђиваности, прибављено од
надлежног органа МУП-а; доказ о знању српског језика подноси кандидат који средње, више или високо образовање није стекао на српском језику, издат од одговарајуће
високошколске установе. Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве се подносе лично у
Секретаријату Музичке школе „Стеван Христић”, Крушевац,
Чупићева 25 или поштом (препорученом пошиљком) на
адресу школе, са назнаком „За конкурс”.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ“

16000 Лесковац, Васе Пелагића 5
тел. 016/3436-280

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове предвиђене
чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
88/17 и 27/18 - др. закони: даље Закон) и Правилником
о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 108/2015).
Кандидат за директора школе мора да испуњава следеће
услове: 1) да има одговарајуће образовање из члана 140
став 1 и 2 Закона о 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. септембра 2005. године. Лице
из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односо групу предмета. Кандидат треба и: да поседује дозволу за рад (положен стручни испит)
за наставника, педагога, психолога; да је савладао обуку

и да има положен испит за дидректора установе (канддат
који нема положен испит дужан је да га положи у року од
2 године од дана ступања на дужност); да има најмање 8
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик јер се на њему остварује васпитно-образовни
рад. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ни један кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања, дужност директора основне школе може да обавља лице које
има одговарајуће образовање из члана 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 више образовање, 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.
ОСТАЛО: 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. Уз пријавни формулар кандидат доставља: диплому о стеченом образовању
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту (дозвола
за рад, оригинал или оверену фотокопију); дозволу за рад
директора, односно лиценцу за директора школе (ако је
кандидат поседује, оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству, не старије од шест месеци (оригинал
или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски
језик) - оригинал или оверену фотокопију (осим кандидата
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику); оригинал или оверену фотокопију уверења из суда да
против кандидата није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница
или донето решење о одређивању притвора (не старије од
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења да
није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона (не старије
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења
надлежног привредног суда да кандидат није осуђиван за
привредни преступ (не старије од 6 месеци); потврду о радном искуству; извештај просветног саветника о резултатима
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (уколико је кандидат претходно обављао дужност директора установе); преглед кретања у служби са биографским подацима. Напомена: уверење о поседовању психичке, физичке и здравстене способности за рад са децом и
ученицима кандидат који је изабран доставља пре склапања
уговора о уређивању међусобних права и обавеза. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе лично или
путем поште на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс
за директора“. За потребне информације обратити се секретару школе, на телефон: 016/3436-280.

НИШ
ОШ „ИВО АНДРИЋ“

18000 Ниш, Бранка Бјеговића бб

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове
УСЛОВИ: одговарајуће образовање - мастер економије са
образовањем из области економских наука, у складу са
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања; да кандидат 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
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Наука и образовање
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 на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријавни формулар прилажу: оверену фотокопију уверења или дипломе о стеченом образовању, оригинал уверења или потврде у вези конкретне
пријаве на конкурс о неосуђиваности за горенаведена
кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од шест месеци), уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не
старије од шест месеци); кандидати који образовање нису
стекли на српском језику достављају и доказ да познају
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом високом образовању на српском језику или оригинал или
оверена фотокопија уверења, односно, потврде о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе). Кандидати који буду изабрани у
ужи избор, у року од 8 дана биће упућени на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење о здравственој способности, не старије од
шест месеци. Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним, попуњеним и потписаним формуларом, достављају школи, лично или поштом у затвореној коверти, са назнаком „За конкурсну комисију”, на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Ближе информације могу се добити од секретара школе, на тел. 018/585-500.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КОЛИБРИ“

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ПАВЛЕ САВИЋ“

21420 Бач, Школска 3

Васпитач

21000 Нови Сад, Шајкашка 34
Оглас објављен у публикацији „Послови“ 07.11.2018.
године, поништава се за радно место: наставник предметне наставе, стручни предмети - хемијска група,
на одређено време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана.

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

1) Васпитач

на одређено време
5 извршилца

2) Медицинска сестра - васпитач
на одређено време
2 извршиоца

3) Сарадник- медицинска сестра за
превентивно-здравствену заштиту и
негу
на одређено време

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос у установи прописани су чл. 139, 140 и 141, а у вези са чланом 155 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018) и чл. 20 Закона о
изменама и допунама Закона о предшколском образовању
и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 18/10 и 101/17):
За радно место 1: 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.
За радно мест 2: 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.
За радно место 3: стечено средње образовање здравствене
струке у трајању од четири године.
Општи услови за сва радна места: Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 Закона
о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане
чл. 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017
и 27/2018).
ОСТАЛО: 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/фотокопију 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 на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Писане пријаве могу се доставити путем поште
или донети лично на горенаведену адресу, са назнаком:
„За конкурс ____________(навести радно место за које се
конкурише)“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
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), 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 родоскрвнуће, за кривична дела примање и давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (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 установе. Ближе информације о конкурсу могу се добити од секретара
установе, на телефон: 021/771-770.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Електроенергетика
на одређено време од 5 година, са
50% радног времена

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

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу научну
област Архитектонско-урбанистичко
планирање, пројектовање и теорија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор наука
- архитектура, услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању, подзаконским актима и општим актима
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.
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Сарадник у звању асистента за
ужу научну област Мехатроника,
роботика, аутоматизација и
интегрисани системи
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке мастер
инжењер мехатронике, услови прописани чланом 84 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 асистента приложити и: потврду да
је кандидат студент докторских студија. Уколико кандидат
поседује диплому магистра наука, односно магистра уметности и потврду да кандидат има прихваћену тему докторске дисертације, односно докторског умнетничког пројекта.
За избор у звање доцента или ванредног професора, приложити и: попуњен електронски образац:
Referat komisije o kandidatima za izbor u zvanje nastavnikaUNS_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.рс, и то у року
предвиђеном за пријаву кандидата. За сваку одредницу
коју кандидат испуњава неопходно је приложити доказ у
форми одлуке, решења, потврде и сл. За чланство у удружењима, одборима, органима управљања и сл., неопходно
је доставити потврду надлежних институција или навести
линк са сајта институције на коме 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 сваки конкурс за
стицање звања и заснивање радног односа, посебно. Комисија ће разматрати само благовремене и потпуне пријаве.
Одлука о избору у звање ступа на снагу почев од дана ступања на снагу уговора о раду. Рок за пријаву кандидата на
конкурс је 8 дана од дана објављивања.

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

Наставник за ужу научну област
Политички системи
УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет, докторат наука
из одговарајуће области и општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Статутом Факултета. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања, а
пријаве са потребном документацијом, којом се доказује
испуњеност услова, подносе се у седишту Факултету.

Бесплатна публикација о запошљавању

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Доцент или ванредни
професор за ужу научну област
Међународноправну, радно место
наставника за наставни предмет
Међународно јавно право
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: стечен научни степен доктора правних наука,
претходно завршен правни факултет и стечен академски
назив магистра правних наука, односно претходно завршене основне и мастер академске студије права. Услови
за избор су предвиђени Законом о високом образовању
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2017), Статутом Универзитета, Правилником о ближим минималним
условима за избор у звања наставника на Универзитету у
Новом Саду, Статутом Факултета и Правилником о систематизацији радних места. Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, диплому или уверење о научном степену доктора правних наука (оригинал или оверену фотокопију), диплому о завршеном правном факултету
(оригинал или оверену фотокопију), диплому о стеченом
академском називу магистра правних наука (оригинал
или оверену фотокопију), односно дипломе о завршеним
основним и мастер академским студијама права (оригинали
или оверене фотокопије), списак својих научних радова и
по један примерак тих радова. Пријаве се подносе у року од
15 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: Правни
факултет у Новом Саду, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1.

ПАНЧЕВО
ПОНОВЉЕН КОНКУРС
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
26220 Ковин, Цара Лазара 197

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за избор директора треба да испуњава
услове који су прописани чланом 122, а у вези са члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/17 и 27/18 - др. закони):
дужност директора школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона за
наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и
психолога, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140
став 1 и 2 Закона, дужност директора може да обавља
лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став
3 Закона за наставника те врсте школе, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање 8 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, и то 1. стечено одговарајуће високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета, студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарних,
мултидисциплинарних, трансдисциплинарних студија другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2.
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године. Кандидат из тачке 1. алинеја
2. мора имати завршене студије првог степена из научне
односно стручне области за одговарајући предмет односно
групу предмета. Кандидат треба да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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. Докази о испуњености услова су саставни део пријаве на конкурс, осим доказа који се
односи на психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, који се прибавља пре закључења уговора са директором. Кандидат за директора који је
претходно обављао дужност директора установе, обавезан
је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Директор који нема
положен испит за директора, дужан је да га положи у року
од две године од ступања на дужност. Директору који не
положи испит за директора у року од две године од дана
ступања на дужност престаје дужност директора.
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја у делу „Ново на сајту” и доставља
га одштампаног уз осталу документацију. Уз пријаву на
конкурс кандидати прилажу: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уверење о држављанству (не
старије од шест месеци), извод из матичне књиге рођених
са холограмом (оригинал или оверена фотокопија), извод
из казнене евиденције из основног суда, привредног суда
и МУП-а, потврду о годинама рада након стеченог одговарајућег образовања (доказ о радном искуству), доказ о
резултату стручно-педагошког надзора (извештај просветног саветника) и оцену спољашњег вредновања (за кандидате који су претходно обављали дужност директора
установе), доказ о понавању језика, лекарско уверење,
оверену фотокопију дозволе за рад наставника и стручног сарадника - лиценца и положен испит за директора.
Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава која
је предата непосредно школи пре истека рока утврђеног у
конкурсу или је пре тог рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге који се захтевају у конкурсу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за избор
директора - не отварати”. На полеђини коверте неопходно
је навести име и презиме пошиљаоца, адресу становања,
место, поштански број и број телефона. Рок за подношење
пријава на поновљени конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Све додатне информације могу се добити
код секретара на број телефона: 013/744-894.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ АНТИЋ МИКА“

26000 Панчево, Душана Петровића Шанета 11

Наставник информатике и
рачунарства

са 60% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, а најкасније
до 23.12.2019. године
УСЛОВИ: Услови у погледу степена образовања 1. завршене студије 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 (лице из ове подтачке, мора
да има завршене студије првог степена из научне односно стручне области, за одговарајући предмет односно групу предмета); 2. завршене основне студије у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године, услови
у погледу врсте образовања: 1. професор информатике, 2.
професор информатике у образовању, 3. професор информатике и техничког образовања, 4. дипломирани инжењер
информатике, 5. дипломирани инжењер пословне информатике, 6. диплимирани инжењер електротехнике - за
рачунску технику и информатику, 7. дипломирани математичар - за рачунарство и информатику, 8. дипломирани
инжењер организације рада - смер кибернетски, 9. дипломирани инжењер организације - за информационе системе, 10. дипломирани инжењер за информационе системе,
11. дипломирани инжењер организационих наука - одсек
за информационе системе, 12. дипломирани економиста
- за економику, статистику и информатику, 13. дипломирани математичар, 14. професор математике, 15. професор физике, 16. дипломирани инжењер електротехнике,
смер рачунске технике и информатике, 17. дипломирани
инжењер електронике, 18. професор технике и информатике,19. професор техничког образовања, 20. професор
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електротехнике, 21. професор машинства, 22. дипломирани инжењер менаџмента за информационо-управљачке и
комуникационе системе, 23. професор информатике - математике, 24. дипломирани информатичар, 25. дипломирани
информатичар - пословна информатика, 26. дипломирани
информатичар - професор информатике, 27. професор географије - информатике, 28. дипломирани информатичар
- мастер, 29. дипломирани професор географије - информатике, мастер, 30. професор физике - информатике, 31.
дипломирани професор физике - информатике - мастер, 32.
дипломирани професор информатике - мастер, 33. дипломирани информатичар - мастер пословне информатике, 34.
дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику, 35. дипломирани економиста за економску статистику и информатику, 36. дипломирани физичар, 37. дипломирани физичар - примењена и компјутерска
физика - мастер, 38. дипломирани физичар - примењена
физика и информатика - мастер, 39. мастер математичар,
40. мастер информатичар, 41. мастер инжењер електротехнике и рачунарства, 42. мастер економиста, 43. мастер
професор информатике и математике, 44. мастер професор информатике и физике, 45 мастер професор физике и
информатике, 46. мастер професор географије и информатике, 47. мастер професор технике и информатике, 48. мастер професор информатике и технике, 49. мастер инжењер
информационих технологија, 50. мастер инжењер организационих наука (смер Информациони системи и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске науке),
51. дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
- мастер, 52. дипломирани инжењер организационих наука
- мастер из области информационих система и технологија,
53. дипломирани професор информатике и математике мастер, 54. дипломирани професор технике и информатике - мастер, 55. дипломирани професор информатике и
технике - мастер, 56. професор основа технике и информатике, 57. професор географије и информатике, 58. мастер
професор информатике и физике, 59. мастер професор
информатике и математике, 60. дипломирани индустријски
менаџер, 61. мастер дизајнер медија у образовању. У радни
однос може да буде примљено лице које има: одговарајуће
образовање; психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање,
држављанство Републике Србије, да зна српски језик и
језик на којем остварује образовно васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: диплому, односно, уверење одговарајућег степена и врсте образовања
(оверена фотокопија), уверење о држављанству Републике
Србије, не старије од 6 месеци (оверена фотокопија), извод
из матичне књиге рођених (на новом обрасцу, оверена
фотокопија), доказ о познавању српског језика (признаје се
диплома за кандидате који су образовање стекли на српском
језику), 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не
старије од 6 месеци, доставити оригинал или оверену фотокопију). Психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима кандидата који буду изабрани у ужи избор
врши надлежна служба за послове запошљавања, а доказ
о испуњености овог услова прибавља школа. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”.

Национална служба
за запошљавање
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ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

26314 Банатско Ново Село, Маршала Тита 75

Директор

на мандатни период од четири 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 услове прописане Правилником
о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 108/2015,
27/18), 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 правоснажном пресудом за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију;
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, непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног у складу са законом; 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);
потврда о радном искуству најмање 8 година радног искуства у области образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, уверења о положеном испиту
за директора (пријава која не буде садржала уверење о
положеном испиту за директора школа неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидт 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. Пријава на конкурс, са доказима
о испуњености услова, доставља се лично или поштом на
адресу школе, са назнаком „Конкурс за директора“, у року
од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе и путем телефона, на број: 013/615-003.

ПУ „БАМБИ“ ОПОВО
26204 Опово, Бориса Кидрича 10

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове

на одређено време до 31.08.2019.
године
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање; 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела 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 васпитно-образовни рад. Докази о испуњености услови из тачака 1, 3, 4 и 5 саставни су
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља се
пре закључења уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве
слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. За
све додатне информације обратите се на телефон: 013/681660, директору или помоћнику директора.

ПИРОТ
ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“
18300 Пирот, Занатлијска бб

Наставник француског језика

на одређено време ради замене
одсутне запослене, до њеног повратка
са боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у члану 139
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат треба и да: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) 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) има држављанство Републике Србије; 5)
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 објављивања 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.
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ПОЖ АРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

12000 Пожаревац, Војске Југославије 18

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: На основу чл. 122 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и
27/2018 - др. закон) за директора може бити изабрано лице
које испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140 Закона,
и то: да поседује одговарајуће високо образовање из члана
140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон) за
наставника основне школе, за 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 (лице мора да има завршене
студије првог степена из научне области, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета); на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад
(положен стручни испит - лиценцу) наставника, васпитача
и стручног сарадника; да има психичку, физичку и здравствену 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 (чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања); да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и положен испит за директора установе
(без овог услова пријава се неће сматрати непотпуном, већ
ће кандидат који буде изабран бити дужан да у законском
року положи овај испит). Уз пријаву на конкурс кандидат је
у обавези да приложи: оверену копију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању; оверену копију документа о положеном испиту за лиценцу - дозволи за рад,
односно стручном испиту; уверење о здравственом стању
(лекарско уверење) са утврђеним психичким, физичким и
здравственим способностима за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); уверење (извод из казнене
евиденције надлежне полицијске управе) да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за 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 привредног суда да није правоснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније
дужности (оригинал или оверену фотокопију, не старију
од 30 дана); уверење основног суда да против њега није
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога за дела из
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (оригинал или оверену фотокопију, не
старију од 30 дана); уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старије од
6 месеци); нови образац или оверену копију извода из
матичне књиге рођених (оверена копија, не старија од 6
месеци); доказ о знању српског језика и језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад доставља кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском језику;
потврду о радном искуству у области образовања и васпитања (оригинал), оверену фотокопију доказа о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника); уколико се на конкурс пријави лице

Бесплатна публикација о запошљавању

које је претходно обављало дужност директора установе,
дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (оверену
фотокопију извештаја о спољашњем вредновању школе);
оверен препис или оверену фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује); кандидат доставља и краћу биографију са прегледом кретања у служби као и предлогом програма рада директора за наредни
мандатни период. Документација без доказа о положеном
испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани
кандидат који нема положен испит за директора ће бити
у обавези да положи испит за директора у року утврђеном
у Закону о основама система образовања и васпитања.
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједно лице са
одговарајућим образовањем из члана 140 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
те врсте школе, односно лице са стеченим одговарајућим
високим образовањем, односно лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена
(основне академске студије, односно струковне студије и
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од
3 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије
докумената које нису оверене од стране надлежног органа. Пријављени кандидати писмено ће бити обавештени
о именовању директора, у складу са законом. Кандидат
је дужан да комплетну конкурсну документацију достави
на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс
за директора школе“. Пријаве се могу доставити поштом
или лично у секретаријату школе. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања конкурса. Све информације
могу се добити на телефон 012/223-364, сваког радног дана
од 8.00 до 14.00 часова.

СМЕДЕРЕВО
ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА
ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
11320 Велика Плана, Момира Гајића 12
тел. 026/516-247

Наставник математике

са 80% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1. професор математике, 2. дипломирани математичар, 3. дипломирани математичар за теоријску математику и примене, 4. дипломирани математичар за рачунарство
и информатику, 5. дипломирани математичар - информатичар, 6. дипломирани математичар - професор математике,
7. дипломирани математичар за математику економије, 8.
професор математике - теоријско усмерење, 9. професор
математике - теоријски смер, 10. професор математике и
рачунарства, 11. професор информатике - математике, 12.
професор хемије - математике, 13. професор географије математике, 14. професор физике - математике, 15. професор биологије - математике, 16. дипломирани математичар - астроном, 17. дипломирани математичар - теоријска
математика, 18. дипломирани математичар - примењена
математика, 19. дипломирани математичар - математика
финансија, 20. дипломирани инжињер математике ( са
изборним предметом Основи геометрије), 21. дипломирани информатичар, 22. дипломирани професор математике
- мастер, 23. дипломирани математичар - мастер, 24. мастер математичар, 25. мастер професор математике. Лице
из тачке 13 које је стекло академско звање мастер мора
имати претходно завршене основне академске студије на
студијским програмима Математика или Примењена математика (са положеним испитом из предмета Геометрија или
Основи геометрије). Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета математика у подручју рада Економија, право и администрација, може да изводи: дипломирани математичар - мастер математике финансија.

Наставник рачунарства и
информатике

за 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1. професор информатике, односно дипломирани
информатичар, 2. професор математике и рачунарства, 3.
професор математике, односно дипломирани математичар,
смер рачунарство и информатика, 4. дипломирани мате-

матичар за рачунарство и информатику, 5. дипломирани
инжењер електротехнике, сви смерови, односно одсеци, 6.
дипломирани инжењер електронике, сви смерови, односно сви одсеци, 7. 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, 8. дипломирани
инжењер информатике, односно дипломирани инжењер
рачунарства, 9. дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика и
информатика или статистика, информатика и квантна економија, 10. професор технике и информатике, 11. дипломирани математичар, 12. дипломирани информатичар, 13.
дипломирани информатичар - пословна инфорамтика, 14.
дипломирани информатичар - професор информатике, 15.
дипломирани инжењер организационих наука - одсек за
управљање квалитетом, 16. мастер инжењер софтвера,
17. мастер инжењер информационих технологија и система, 18. мастер дизајнер медија у образовању, 19. мастер
професор предметне наставе (претходно завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет), 20. дипломирани информатичар - мастер, 21. дипломирани професор математике - мастер, 22.
дипломирани информатичар - мастер пословне информатике, 23. дипломирани професор технике и информатике
- мастер, 24. мастер математичар, 25. мастер информатичар, 26. мастер инжињер електротехнике и рачунарства,
27. мастер инжењер информационих технологија, 28. мастер професор технике и информатике, 29. мастер инжењер
организационих наука (студијски програм Информационих
системи и технологије или Софтверско инжењерство и
рачунарске науке), 30. мастер дизајнер медија у образовању, 31. мастер професор информатике и математике.
Лице из тачке 21 које је стекло академско звање мастер
мора имати, у оквиру завршених студија, положено најмање пет предмета из области рачунарства и информатике (од тога најмање један из области Програмирање) и
најмање два предмета из једне или две следеће области
- Математичка или Теоријско рачунарство, што доказује
потврдом издатом од стране матичне високошколске установе. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из
предмета Рачунарство и инфораматика може да изводи
и лице које је стекло академско звање мастер, а у оквиру
завршених студија или положених најмање пет предмета
из области рачунарства и информатике од тога најмање
један из области Програмирање и најмање два предмета из
једне или две следеће области - Математика или Теоријско
рачунарство. Наставу и друге облике образовно-васпитног
рада из предмета Рачунарство и информатика може да
изводи и лице које је на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, савладао
програм рачунарства и информатике у трајању од најмање
четири сместра.
ОСТАЛО: У радни однос може бити примљено лице које
испуњава следеће услове: 1) да је држављанин Републике Србије, 2) да има одговарајуће образовање (прописану
стручну спрему) према Правилнику о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних
сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни гласник РС“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016
- исп., 13/2016, 2/2017 и 13/2018) за наведени наставни
предмет, да испуњава услове предвиђене члановима 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018), 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 психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (наведени доказ
доставља кандидат који буде изабран по конкурсу, а пре
потписивања уговора о раду), 5) да зна српски језик - језик
на којем остварује образовно-васпитни рад, 6) да поседује образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (члан 142 став 1 Закона о основама система
образовања и васпитања). У поступку одлучивања о избору по конкурсу, комисија ће кандидате који уђу у ужи избор
упутити на претходну психолошку процену способности за
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за
запошљавање, применом стандардизованих поступака,
у складу са чланом 154 став 5 Закона о основама система
образовања и васпитања и чланом 155 став 1 Закона о осно-
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Наука и образовање
вама система образовања и васпитања. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интеренет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у делу
Ново на сајту, на адреси: http:// www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015 FORMULAR - ZA KONKURISANjE. Уз одштампани
својеручно потписани пријавни формулар са назнаком да се
конкруше на одређено радно место, школи се доставља и:
краћа биографија, оверена фотокопија дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уверење о држављанству и извод из
матичне књиге рођених), доказ о неосуђиваности кандидата (уверење из суда) за наведена кривична дела утврђена
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона, као и доказ да кандидат
није под истрагом (уверење из СУП-а) саставни су део пријаве на конкурс (доставља се уз пријаву на конкурс), доказ да
кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан, уколико поседује образовање
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса бодова, да исто стекне у року од једна, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу. Кандидати који имају положен стручни испит или
испит за лиценцу или који су имали педагогију и психологију
на факултету, дужни су да доставе доказ о томе. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава на
конкурс је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Наведена
документа не смеју бити старија од 6 месеци, а приложене
фотокопије морају бити оверене од надлежног органа као
доказ да су верне оригиналу. Конкурс спроводи Конкурсна
комисија именована решењем донетим од стране директора
школе. У складу са чланом 130 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања, проверу психофизичких способности за наставника и стручних сарадника врши Национална служба за запошљавање применом стандардизованих
поступака. Својеручно потписане пријаве на конкурс се достављају на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.
Ближе информације о конкурсу можете добити путем телефона, на број: 026/516-247.

ОШ „СВЕТИ САВА“
11320 Велика Плана
Булевар деспота Стефана 40
тел. 026/516-021

Наставник немачког језика
са 90% радног времена

УСЛОВИ: потребно је да кандидат има држављанство
Републике Србије; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело, прописано чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број:
88/2017 и 27/18 - др. закони - даље: Закон); да има одговарајуће образовање: кандидати за радно место наставника,
треба да испуњавају услове из члана 140 Закона, што значи да треба да поседују одговарајуће високо образовање
стечено на: студијама другог степена (мастер академске,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембара 2005.
године, а изузетно да је стекао одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или више образовање,
под условом да је тражено образовање стекао на језику на
коме се остварује тај рад по програму одговарајуће високошколске установе; да испуњава услов из члана 142 став
1 и 4 Закона, који предвиђају да наставник из става 1 члана 140 Закона, мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова и сматра се да наставник који је у
току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
има образовање из става 1 члана 142 Закона, потребно је
да кандидат испуњава услове у погледу степена и врсте
образовања, прописане Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС -Просветни гласник”, број:
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017).
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе оригинале или оверене фотокопије следећих докумената (обавезно): попуњен пријавни формулар објављен на
званичној интернет страници Министарства просвете и да
га заједно са потребном документацијом доставе школи у
року од осам дана од дана објављивања конкурса; диплому
или уверење о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод
из матичне књиге рођених; доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова - издат
од стране одговарајуће високошколске установе, односно
уверење или други одговарајући документ о положеном
испиту из педагогије и психологије у току студија; краћу
биографију; доказ о неосуђиваности за наведена кривична
дела, прописана чланом 139 став 1 тачка 3 Закона, саставни је део пријаве на конкурс, а психолошку процену способности за рад са децом и ученицима врши надлежна служба
за запошљавање, пре закључења уговора о раду; доказ да
кандидат није под истрагом; кандидат који је раније обавио
психолошку проверу способности за рад са децом и ученицима, може уз пријаву да достави податке о томе када
је и где провера извршена. Изабрани кандидат је у обавези да лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима достави
пре закључења уговора о раду. Фотокопије докумената
која нису оверене од надлежног органа неће се узимати у
обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Попуњен пријавни формулар са одговарајућим
доказима (документацијом), подноси се у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса, на горенаведену адресу, са
назнаком: „За конкурс“. Контакт за информације: 026/516021, Сузана Ристић, секретар школе.

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

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање за наставника средње стручне школе и
то у оквиру подручја рада Трговина, угоститељство и
туризам, Пољопривреда, производња и прерада хране, за педагога или психолога (Правилник о степену
и врсти образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама - „Сл. гласник РС - Просветни гласник” број
8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017II и 13/2018, Правилник о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Пољопривреда,
производња и прерада хране - „Сл. гласник РС - Просветни гласник” број 5/2015, 10/2016, 2/2017 и 13/2018
и Правилник о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство
и туризам - „Сл. гласник РС - Просветни гласник” број
5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018);
дозволу за рад наставника - лиценца; обуку и положен
испит за директора установе и најмање 8 година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; да је одговарајуће
високо образовање стекао/ла на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије) по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није 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 (члан 139 став 1 тачка 3 Закона о

основама система образовања и васпитања - „Сл. гласник РС” број 88/2017 и члан 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања
и васпитања - „Сл. гласник РС” број 108/2015); да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик.
Осим утврђивања испуњености услова за избор директора, Конкурсна комисија ће ценити и доказ о резултату
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај
просветног саветника). Уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно обављало дужност директора
установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (члан 123 став 14 Закона о основама система образовања и васпитања - „Сл. гласник РС” број 88/2017).
Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да буде лице које је правноснажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности (чл.
7 став 2 Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања „Сл. гласник РС”
број 108/2015). Изабрани кандидат који нема положен
испит за директора је у обавези да положи испит за
директора у року од 2 године од дана ступања на дужност, у складу са чланом 122 став 9 Закона о основама
система образовања и васпитања - „Сл. гласник РС број
88/2017. Предност за избор директора установе образовања и васпитања има кандидат који је стекао неко
од звања према прописима из области образовања (чл.
5 Правилника о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања - „Сл. гласник РС”
број 108/2015). 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 става 4 овог члана (чл. 7 став
5 Правилника о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања - „Сл. гласник РС”
број 108/2015).
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да достави: биографију са кратким прегледом кретања у служби и оквирни
план рада за време мандата; диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија, овера
документа не сме бити старија од 6 месеци); дозволу за
рад наставника - лиценца, тј. уверење надлежног органа
о положеном испиту за лиценцу (оригинал или оверена
фотокопија, овера документа не сме бити старија од 6
месеци); потврду о 8 година рада у образовању након
стеченог одговарајућег образовања; лекарско уверење
надлежне здравствене установе (оригинал или оверену
фотокопију, уверење не сме бити старије од 6 месеци);
доказ о неосуђиваности за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања, тј. уверење из казнене евиденције МУП-а о
неосуђиваности (оригинал или оверену фотокопију, уверење не сме бити старије од 6 месеци); уверење да за
лице није утврђено дискриминаторно понашање и то:
уверење установа у којима је лице раније било запослено да у току трајања радног односа за њега није било
утврђено дискриминаторно понашање у дисциплинском
поступку (оригинал или оверену фотокопију, уверење не
сме бити старије од 6 месеци), као и уверење из надлежног прекршајног суда да лице није прекршајно кажњавано због дискриминаторног понашања (оригинал или
оверену фотокопију, уверење не сме бити старије од
6 месеци); доказ да против кандидата није покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична
дела из члана 7 став 4 Правилника о ближим условима
за избор директора установа образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС” број 108/2015) и то: уверење надлежног основног суда (оригинал или оверену фотокопију,
уверење не сме бити старије од 6 месеци); доказ да
лице није осуђивано правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности и то: уверење
из надлежног привредног суда (оригинал или оверену
фотокопију, уверење не сме бити старије од 6 месеци);
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверену фотокопију, уверење не сме бити старије од
6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверену фотокопију, извод не сме бити старији од
6 месеци). Уколико се на конкурс пријавило лице које је
претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања. Све доказе
о испуњености услова за директора кандидати треба
да доставе у оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са доказима о испуњености услова доставити путем
поште на горенаведену адресу или лично код секрета-
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Наука и образовање
ра школе, са назнаком „За конкурс за избор директора”.
Права, обавезе и одговорности директора утврђују се
посебним уговором о међусобним правима и обавезама, без заснивања радног односа на период од 4 године
са пуним радним временом. Неуредне, неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Школа није у обавези да врати конкурсну документацију
пријављеним кандидатима. Ближе информације о конкурсу кандидати могу добити од секретара школе, контакт тел. 022/462-026.

ШАБАЦ

УЖИЦЕ

ОШ „НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ“

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЧОЛОВИЋ“

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

Наставник енглеског језика

СУБОТИЦА

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

ВИСОКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И
ТРЕНЕРА

на одређено време, замена наставника
који обавља послове помоћника
директора, до краја школске
2018/2019. године

24000 Суботица, Банијска 67

Наставник за избор у звање
наставника струковних студија професор струковних студија и
заснивање радног односа из поља
Природно-математичке науке,
област Хемијске науке, ужа научна
област Хемија
УСЛОВИ: хемијски факултет, доктор наука или природно-математички факултет, департман за хемију - доктор
наука. Објављени научни односно стручни радови у научним часописима или зборницима са рецензијама, способност за наставни рад и најмање пет година педагошког
искуства у високом образовању или пет година у звању
предавача.

Наставник за избор у звање
наставника струковних студија предавач и заснивање радног односа
из поља Медицинске науке, област
Медицинске науке, ужа научна
област Клиничке медицинске науке
са 20% радног времена, на одређено
време од 5 година

УСЛОВИ: медицински факултет, магистар медицинских наука или лекар специјалиста интерне медицине.
Објављени стручни радови у одговарајућој области, да
показује способност за наставни рад и позитивна оцена
за наставно-педагошки рад од стране студената.

Наставник разредне наставе

Наставник српског језика и
књижевности

за 67% педагошке норме рада у
ИШЈ Добрић, на одређено време до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседују одговарајући степен
стручне спреме сагласно одредбама из члана 139 Закона о
основама система образовања и васпитања и Правилника
о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у
основној школи; да је држављанин Републике Србије; 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 зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат је обавезан да
приложи доказе о испуњавању услова конкурса: оверену
фотокопију диломе одговарајућег факултета, уверење о
држављанству и уверење о неосуђиваности. Пријава са
потребним документима подноси се на адресу школе,
у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији
„Послови“.

ОСТАЛО: Остали услови су утврђени Законом о високом
образовању, Статутом школе, Правилником о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа
сарадника и наставника и Правилником о организацији и
систематизацији послова у школи, у складу са којима ће
бити извршен избор између пријављених кандидата.Уз
пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу: биографију са свим битним подацима, кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање - навести сва звања),
остале податке: о наставном раду; научноистраживачком, уметничком, стручном и професионалном доприносу; о ангажовању у развоју наставе и других делатности
високошколске установе; ваннаставним активностима;
доприносу локалној и широј заједници; признањима и
наградама, докази у овереној фотокопији: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, све високошколске дипломе и додатак дипломи или нострификације диплома стечене у иностранству, доказ надлежног
органа поводом чињенице да кандидат није под истрагом и да није покренут кривични поступак, не старији од
6 месеци. Пријаве на конкурс подносе се у року 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, на
адресу: Висока школа струковних студија за образовање
васпитача и тренера у Суботици, Банијска 67. Упућују се
кандидати да користе образац пријаве на конкурс који
се налази на сајту школе: www.vsovsu.rs. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир и неће
бити разматране.

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

31230 Ариље, Браће Михаиловић 8
тел. 031/891-953, 891-341, 896-701
e-mail: snezana.jojic@yahoo.com

Наставник немачког језика

на одређено време до повратка
запослене са боловања
УСЛОВИ: VII степен, професор немачког језика (немачки
може бити и други језик), без обзира на радно искуство;
немачки језик - виши или конверзацијски ниво. Обезбеђен
превоз до 50 км, дужина радног времена - 22 сата недељно (56%), могућност допуњавања норме у другој школи у
Ариљу, рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне. Лица
за контакт: Снежана Јојић, Божидар Стојић, Мира Бјекић.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ“
31263 Варда
тел. 031/888-034

Секретар

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка са боловања, са 50% радног
времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане Законом и да: има одговарајуће образовање; 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;
има држављанство Републике Србије; зна српски језик или
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да приложе
одговарајућу документацију којом се доказује испуњеност
прописаних услова и то: оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању, оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених или оверену
фотокопију уверења о држављанству, доказ да кандидат
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања. Лекарско уверење кандидат прилаже
пре закључивања уговора о раду. Пријаве на конкурс могу
се поднети у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са
неовереним фотокопијама, неће бити узете у разматрање.
Пријаве слати на адресу: Основна школа „Јордан Ђукановић“, Варда бб, 31263 Варда, са назнаком „Пријава на конкурс“ или лично у просторијама школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ“

31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/3816-538

Чистачица

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
местом рада у ИО у Рогама

Посао се не чека, посао се тражи

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139
Закона: да има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
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са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и
језик на којем се остварује образовно- васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидат треба да достави: оверен препис/ фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању (основној школи): уверење о
држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); уверење о неосуђиваности; лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ подноси кандидат
пре закључења уговора о раду). Рок за пријављивање је 8
дана од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, у овереној копији, заједно са
одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. Пријаве и приложена документација се не враћају.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Молбе слати на горенаведену адресу.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА УЖИЦЕ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

Наставник у звање професора
струковних студија за ужу
научну област Економске науке,
наставни предмети: Управљачко
рачуноводство, Међународни
рачуноводствени стандарди и
Рачуноводство малих и средњих
предузећа
са 75% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука из области за коју се бира, завршен економски
факултет, објављени научни, односно стручни радови у
научним часописима или зборницима са резензијама, најмање пет референци из области за коју се бира, педагошко
искуство у високом образовању.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс подносе: биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченом докторату и завршеном факултету, списак научних и стручних
радова, доказ о педагошком искуству. Услови за избор прописани су Законом о високом образовању, Статутом школе, Правилником организацији послова и систематизацији
радних места и Правилником о избору у звање наставника
и сарадника школе. Пријаву на конкурс, биографију и списак објављених радова доставити на CD-у, уређено у MS
Word-у и у штампаној форми. Пријаве на конкурс се достављају у року 8 дана од дана објављивања конкурса, на
адресу школе.

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС
38
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ВАЉЕВО
ОШ „ПРОТА МАТЕЈА НЕНАДОВИЋ“
14201 Бранковина
тел. 014/272-116, 272-611

Директор

на мандатни мериод од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава услове прописане чланом 122 ставови 2 и 5, чланом
139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број 88/2017 и 27/2018 - други закони) и Правилником
о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 108/2015) и то:
да има одговарајуће образовање из члана 140 ставови
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, стечено за наставника основне школе у подручју
рада: разредне и предметне наставе у основној школи
и педагога и психолога, 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; лице из става 1 тачка 1
подтачка 2 члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад (лиценцу)
за наставника, васпитача и стручног сарадника, односно
положен стручни испит; да има савладану обуку и положен испит за директора установе; 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 малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није правоснажно
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности; против кога 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 горенаведена кривична
дела; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад; да има доказ о резултату стручно-педагошког надзора о свом раду (извештај просветног саветника); доказ
о резултатима стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (доставља кандидат на
конкурсу који је претходно обављао дужност директора установе). Изабрани кандидат који нема положен
испит за директора, дужан је да га положи у року од
две године од дана ступања на дужност. Изузетно, ако
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, 88/2017 и 27/2018 - др. закони), дужност директора
може да обавља и лице које има образовање из члана
140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 88/2017 и 27/2018 - др. закони)
за наставника основне школе, дозволу за рад наставника или стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање десет година рада у установи образовања након стеченог образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (својеручно потписану)
учесници конкурса достављају следећу документацију
којом доказују да испуњавају прописане услове: биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом плана рада директора школе за време трајања
мандата; оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту за наставника, педагога или психолога (дозвола
за рад); потврду о радном стажу у установи на посло-

вима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (оригинал); уверење из надлежне
службе Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична
дела наведена у условима за избор директора (издато
након објављивања конкурса, оригинал); уверења основног суда да против кандидата није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре
подношења оптужног предлога - за наведена кривична
дела, (издато након објављивања конкурса, оригинал);
уверење привредног суда да није правоснажно осуђен за
привредни преступ у вршењу раније дужности (не старије од 30 дана од датума објаве конкурса, оригинал);
уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци од датума објаве конкурса, оригинал); извод
из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или
оверена фотокопија); лекарско уверење да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима, издато од надлежне здравствене
установе (не старије од шест месеци од датума објаве
конкурса, оригинал или оверена копија); извештај просветног саветника као доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (уколико је кандидат
имао појединачни стручно-педагошки надзор); уколико
нема овај извештај, кандидат доставља краћу изјаву на
околност недостављања извештаја; доказ о резултатима
стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања доставља кандидат на конкурсу који је
претходно обављао дужност директора школе; оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе (пријава која не садржи уверење о положеном испиту за директора установе неће се сматрати
непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да
у законском року положи испит за директора школе);
уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање
на српском језику, у обавези је да достави доказ да је
положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена
фотокопија). Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“
Националне службе за запошљавање. Комисија за избор
директора ће након обраде конкурсне документације и
утврђивања испуњености законом прописаних услова
за избор директора, обавити интервју са кандидатима.
Пријаве са потребном документацијом достављају се у
затвореној коверти, лично у канцеларији секретара школе, радним даном од 9 до 13 часова или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс за
директора школе“. Непотпуне и неблаговремене пријаве
на конурс за избор директора школе неће бити разматране. Школа нема обавезу враћања конкурсне документације. Ближа обавештења о конкурсу могу се добити од
секретара школе, на телефон: 014/272-116.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“

17500 Врање, Партизански пут 3
тел. 017/432-459

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
радника са функције
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање
радног односа из члана 24 Закона о раду треба да
испуњава и посебне услове предвиђене одредбама чл.
139, 140, и 144, став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („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). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: пријавни формулар са интернет сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, оверен препис
дипломе о одговарајућем образовању, оригинал/оверену копију уверења о држављанству Републике Србије,
не старије од 6 месеци, оригинал/оверену копију извода из матичне књиге рођених, оригинал/оверену копију
уверења о неосуђиваности, радну биографију и телефон
за контакт, доказ да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику. Кандидат
који буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима. Сви докази
прилажу се у оригиналу или копији која је прописно оверена код јавног бележника. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министар-

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

Наука и образовање
ства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формулром, доставља школи у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи
конкурсна комисија именована Одлуком директора дел.
бр. 865. од 25.12.2018. године. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, коју врши НСЗ
применом стандардизованих поступака. Уколико је већ
извршена психолошка процена способности (у периоду
од 6 месеци пре истека рока за пријаву на овај конкурс),
кандидат ће у пријави назначити када и где је извршена. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са
кандидатима обавиће се у просторијама школе, о чему
ће кандидати бити накнадно обавештени. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“ НСЗ. Ближе информације о јавном конкурсу могу се добити на телефон: 017/432-459.
Пријаве слати на горенаведену адресу. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
17500 Врање, Пионирска 5
тел. 017/400-630

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
запосленог преко 60 дана, тј. до
повратка радника са боловања
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање радног односа из члана 24 Закона о раду треба
да испуњава и услове предвиђене одредбама чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 др. закон), и то: одговарајуће образовање у складу са
члном 140 Закона о основама система образовања и васпитања, као и у складу са Правилником о степену и врсти
образобвања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник - Просветни гласник“, број
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/2018), за
рад на радном месту наставника разредне наставе; 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 и 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
школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар камндидати достављају
следећу документацију: оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, кандидат који има високо образовање стечено на студијама другог степена доставља оверену копију дипломе другог степена и оверену
копију дипломе основних академских студија; оригинал/
оверену копију уверења о држављанству Републике
Србије, не старије од 6 месеци, оригинал/оверену копију
извода из матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци (овај документ издаје МУП
- полицијска управа), радну биографију у којој обавезно
наводе да ли су вршили психолошку процену способности код НСЗ и када су је вршили, телефон за контакт,
доказ да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику. Кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима. Сви докази прилажу се у оригиналу
или копији која је прописно оверена код јавног бележника. Потребна документација, заједно са одштампаним
пријавним формуларом, доставља се школи у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована одлуком директора
школе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће
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упућени на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима, коју врши НСЗ применом стандардизованих поступака. Уколико је већ извршена психолошка процена способности (у периоду од 6 месеци
пре истека рока за пријаву на овај конкурс), кандидат ће
у пријави назначити када и где је извршена. Конкурсна
комисија сачиња листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности за
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља
разговор са кандидатима и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора
са кандидатима. Разговор са кандидатима обавиће се у
просторијама школе, с тим што ће кандидати о датуму
и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона које су навели у својим пријавама. Рок за подошење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ НСЗ. Неблаговремене, непотпуне и
наразумљиве пријаве неће се разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се добити на телефон 017/400630. Пријаве са потребном документацијом достављају
се лично или поштом у затвореним ковертама, са назнаком: „За Конкурсну комисију“ на горенаведену адресу.
Имајући у виду листу запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба и мишљење
синдиката школе, утврђено је да се на листи не налазе
лица која могу бити преузета за обављање ових послова
у школи.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

17510 Владичин Хан, Боре Станковића 40
тел. 017/474-807

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове: да има одговарајуће високо
образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања стечено:
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета, (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдициплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука, 2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника основне школе, педагога или психолога, лице из
става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; да има дозволу за рад (лиценцу) наставника, педагога или психолога; да има дозволу за рад
директора - лиценцу за директора (кандидат који нема
лиценцу за директора може бити изабран, али ће бити
дужан да испит за директора положи у року од две
године од дана ступања на дужност); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик); да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона,
дужност директора основне школе може да обавља лице
које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3
Закона за наставника те врсте школе, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе и најмање десет
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз
пријаву и попуњен пријавни формулар који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидат је дужан
да достави следећу документацију: диплому о стеченом

одговарајућем високом образовању (оригинал или оверену фотокопију); уверење о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (оригинал или оверена
фотокопија); дозволу за рад директора школе, односно
уверење о положеном испиту за директора школе, уколико га поседује (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о држављанству Републике Србије, не старије
од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија);
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); доказ о знању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад - српски језик (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском
језику); уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања - не старије од шест месеци (оригинал или
оверена фотокопија); уверење надлежног привредног
суда да кандидат није правоснажно осуђен за привредни
преступ у вршењу раније дужности - не старије од шест
месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење из
суда и тужилаштва да против кандидата није покренут
кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о одређивању притвора - не старије од шест месеци (оригинал
или оверена фотокопија); потврду да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника), уколико га
поседује; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (уколико је кандидат претходно обављао дужност директора
установе); биографију са кратким прегледом кретања у
служби и предлогом програма рада директора школе.
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Благовременом пријавом на конкурс
сматра се пријава која је непосредно предата школи пре
истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог
рока предата пошти у облику препоручене пошиљке.
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи радну
биографију и све прилоге који се захтевају у конкурсу.
Кандидат може доказе о испуњености услова за избор
да достави после истека рока за достављање пријава на
конкурс, али само ако учини вероватним да те доказе
није могао да благовремено прибави из оправданих разлога. Накнадно достављање доказа може се прихватити
само ако их је школа примила пре него што је комисија
почела да разматра конкурсни материјал. Пријаве се
подносе лично или путем поште на горенаведену адресу,
са назнаком „Конкурс за избор директора школе”. Додатне информације о конкурсу можете добити код секретара школе, телефон: 017/474-808.

Посао се не чека, посао се тражи
02.01.2019. | Број 810-811 |
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Највећа понуда слободних
послова на једном месту
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„Етно мрежа“ уз подршку Националне службе за запошљавање

НОВА БУДУЋНОСТ СТАРИХ ЗАНАТА
У Регионалном центру Ниш одржан је завршни час и изложба практичних радова полазница обука за израду чипке и
ручно ткање.
У питању је обука за тржиште рада и радне праксе, коју
спроводи „Етно мрежа“ уз подршку Националне службе за запошљавање, у циљу подизања знања и вештина за примену
традиционалних техника у изради рукотворина. У оквиру овогодишњих програма обука за тржиште рада уговорена је обука
за 110 незапослених лица у девет градова и општина широм
Србије, а у Нишу је обуку прошло 9 жена.
„Национална служба за запошљавање сваке године организује обуке за занимања која су тражена на тржишту рада.
Обукама за израду чипке и ручно ткање са једне стране се доприноси очувању старих заната, а са друге стране суграђанкама се пружа могућност да отпочну сопствени посао или да

O „ЕТНО МРЕЖИ“
„Етно мрежа“ је кровна асоцијација произвођача рукотворина из целе Србије организованих у удружења и задруге. Циљ је
очување традиционалног наслеђа кроз оспособљавање и економско оснаживање жена и младих за тржишну производњу
рукотворина.
Основана је у мају 2005. уз подршку УСАИД-а и израсла је
у водећу струковну организацију која пружа обуку, стручну
подршку и поставља стандарде у производњи рукотворина за
своје чланове. „Етно мрежа“ се залаже за економску и друштвену афирмацију произвођача рукотворина и спроводи мере којима традиционално наслеђе ставља у службу локалног развоја и
запошљавања.
Деловањем „Етно мреже“ стапарски ћилим је отргнут од заборава и уврштен на Националну листу нематеријалног наслеђа.
Ревитализоване су 4 традиционалне технике: златовез, ткање,
пустовање и нецање.
Рукотворине „Етно мреже“ користи Протокол Владе и државне
институције као пословне и дипломатске поклоне. Куповином
производа „Етно мреже“ чувате традицију Србије и стварате извор прихода за жене и младе из руралних подручја који израђују
традиционалне рукотворине.
Извор: 1000zena.rs
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се запосле у текстилној индустрији која је у Нишу доста развијена“, истакао је овом приликом директор Филијале Ниш НСЗ
Бобан Матић.
Завршни радови ручно израђене чипке и ткања са мотивима традиционалног пиротског ћилима и сомборског цвета
поручују да је обука била више него успешна.
„Ова обука је ветар у леђа свим женама које желе да науче нешто лепо и корисно и да то успут и евентуално уновче и
поправе свој финансијски положај. Презадовољна сам са оним
што су научиле, а најбоље од свега је што се то сада може и
видети“, истакла је едукатор обуке ткања Катарина Дмитрук.
Обука је лепо прихваћена од полазница које су са поносом
показивале своје завршне радове.
„Са одушевљењем сам прихватила позив Националне службе за запошљавање да кренем са обуком, пошто ме је израда
рукотворина одувек привлачила. Рад са чипком је баш интересантан. Није лако, али кад се нешто воли онда није тешко. Намеравам да наставим овим да се бавим и искрено размишљам о
конкурисању за средства за самозапошљавање како бих можда
кренула са приватним послом“, казала је Јасмина Ђорђевић,
једна од полазница обуке за израду чипке.
Национална служба за запошљавање је препознала жене
као категорију теже запошљивих лица и ове обуке су управо
намењене њима. Обуке помажу женама да своје вештине унапреде, да из аматера израсту у професионалце и да на основу
стечених вештина направе производ који су способне да пласирају на тржиште, продају и остваре приход.
Завршном часу и изложби радова, поред директора Филијале Ниш НСЗ Бобана Матића, присуствовале су и заменица
директора Наташа Станковић и начелница Одељења за обуке и
Владан Крстић
додатно образовање Тамара Милошевић.
02.01.2019. | Број 810-811 |
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ЗНАЊИМА И ВЕШТИНАМА ДО ПОСЛА
Тренутно је у оквиру Филијале Ужице НСЗ 15 особа са инвалидитетом ангажовано кроз програм обуке за тржиште
рада. Десет особа из Ужица и Пожеге се
обучава за аранжере цвећа, док се за 5
особа из Ужица реализује основна информатичка обука. Извођач обе обуке је
Агенција „Свети Сава“ из Чачка, која је за
потребе реализације обука ангажовала
подизвођаче који имају услове и капацитете за њихово извођење.
На подручју града Ужица и општине Пожега значајан је број цвећарских
радњи које негују лепу традицију аранжирања цвећа. Услуга је веома цењена
међу корисницима, а данашњи трендови
у аранжирању цвећа мењају се и прилагођавају захтевима тржишта, па се посебна пажња посвећује праћењу трендова у
овој области. Предложена обука је наишла на велико интересовање код особа са
инвалидитетом, углавном жена, које кроз
учење и практичан рад могу стећи цењену вештину, а која опет може бити главни
или додатни извор зараде. Овим послом
се могу бавити самостално, од куће или
добити запослење у некој од цвећарских
радњи. Посао не подразумева тежак физички напор и посебно оптерећење за једну особу са инвалидитетом.
Тако мисли и Јулијана Стаменковић,
координаторка обуке, која се у Ужицу реализује у ЈКП „Биоктош“.
„Своје самосталне аранжмане већ су
правиле за протеклу славу Свети Никола и веома су се добро показале“, каже
Јулијана хвалећи полазнице.
Своју љубав према цвећу представила нам је полазница обуке за аранжере
цвећа у Ужицу Славица Савић: „Обожавам
цвеће, тако да ми све ово много значи, веома ми прија, лепо се осећам овде. Доста
смо научили и кроз теоријски и кроз практичан рад у цвећари. Волела бих овим да
се бавим у перспективи и била бих јако задовољна послом у цвећари или када бих
била власник једне цвећаре“.
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Поред Ужица, обука за аранжере цвећа
реализује се и за 5 особа са инвалидитетом
из Пожеге.
Зорица Никитовић, власница цвећаре
„Гарденија“ из Пожеге, веома је задовољна полазницама: „Оне много лепо раде,
сваким даном све боље, и од мене имају
апсолутну подршку. Покушаћу да их научим да праве икебане, букете, бидермајере, цветиће, све што може у перспективи
да им помогне да зараде новац, било кроз
ангажовање у некој цвећари или можда
кроз отварање сопствене цвећаре“.
Полазница обуке Станимирка Лазовић нам је овом приликом рекла: „Волим
цвеће и волела бих у будућности да се
бавим цвећарством, да некада отворим
своју радњу“.
Када је у питању основна информатичка обука, чињеница је да је рачунарска писменост и елементарно знање рада
на рачунару потреба у савремено доба.
Овом обуком полазници ће стећи знања
неопходна за свакодневну употребу и

сналажење на рачунару, из чега се онда у
зависности од потреба и афинитета стално може надограђивати знање.
С обзиром да је већина полазника дошла са минималним знањем из ове области,
досадашња реализација обуке може се сматрати значајним напретком, сматра Ђорђе
Форст, координатор обуке и предавач.
„Идеја обуке је да полазници стекну
основна знања из рада на рачунару, као
што су Windows, Excel, Word, Интернет,
примање и слање мејлова. По завршетку
обуке, полазници добијају ЕЦДЛ лиценцу за основно познавање рада на рачунару. До сада су показали велико пожртвовање и жељу за учењем, преданост и
рад“, каже Форст.
Георгина Савић, полазница обуке, врло
је оптимистична: „Од 1992. године, када
ми је фирма пропала, не радим. С обзиром
да живот иде даље, обука ми заиста доста
значи и хвала вам на овој прилици“.
Срђан Димитријевић такође има само
речи хвале за обуку: „Обука је једно описмењавање и шанса за неки напредак у
свакодневном животу и запошљавању“.
На подручју Филијале Ужице НСЗ
тренутно је 328 особа са инвалидитетом,
а највише ОСИ има процењену радну
способност првог степена. Према квалификационој структури незапослених,
највеће учешће у регистрованој незапослености имају лица средњег стручног образовања (III и IV степен) - 51,4%. Високо
је учешће неквалификованих и нискоквалификованих лица - 39,7%, док је лица
са факултетском дипломом 2,8%. Према
старости, највише је незапослених преко
50 година - више од 43,3%, што указује
на неповољну старосну структуру, али и
младих до 29 година је око 12,7%.
Биљана Терзић
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Женско иновационо предузетништво

ОНЕ СУ БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ
За подршку развоју женског иновационог предузетништва Влада Србије је
и за 2019. годину определила 100 милиона динара, а тим поводом министар
задужен за иновације и технолошки развој Ненад Поповић изјавио је да су
жене предузетнице - будућност и да ће захваљујући њима буџети локалних
заједница бити већи и да ће бити више нових радних места

Н

ајаве из Владе Србије да ће максимално посветити пажњу
промоцији женског иновационог предузетништва, што је
и европски тренд, остваренe су у 2018. години, а тако би
требало да се настави и у 2019. Више од 200 жена у 13
локалних самоуправа у Србији добило је у 2018. директну материјалну подршку за модернизацију бизниса и развој иновационих
идеја. Такође, у оквиру првог циклуса Програма подршке развоју
и промоцији женског иновационог предузетништва, више од 2.500
жена је похађало различите обуке, едукације и курсеве о предузетничким вештинама.
Поводом успешног завршетка првог циклуса, министар задужен за иновације и технолошки развој Ненад Поповић при-

Важну подршку у бизнису и реализацији њихових идеја, женама предузетницама пружа и Удружење пословних жена Србије.
„За све ове године постојања и континуираног рада на подршци, едукацији и умрежавању пословних жена Србије, можемо
се похвалити са 140 реализованих пројеката, односно да је
4.900 жена прошло кроз различите едукације за отпочињање
бизниса“, изјавила је недавно др Сања Поповић Пантић, председница Удружења пословних жена Србије, поводом 20 година
постојања и континуираног рада тог удружења.
„Око 120 жена смо подстакли на даље успехе одајући им признање за њихов рад кроз награду ’Цвет успеха за жену змаја’.
Поносне смо и на то што смо кроз дугогодишњи посвећен рад
постигле да се женско предузетништво призна као економска а
не социјална категорија, јер је кроз широк спектар наших активности постао видљив допринос предузетница привреди Србије“,
додала је др Поповић Пантић.
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мио је у Београду 25. децембра више од 100 жена учесница
програма из целе Србије. Он је том приликом навео да је будућност Србије у иновацијама и дигитализацији и додао да је
у оквиру овог програма у 2018. издвојено 100 милиона динара,
те да су жене иновационе предузетнице добиле грантове од
100 до 550 хиљада динара за широк дијапазон мале индустрије. Навео је и да су кроз програм едукације и грантова прошле и девојке од 18 година, па све до жена у зрелим годинама
и да је у томе и значај овог програма.
Поповић је напоменуо да иновације нису везане искључиво за високе технологије и позвао све жене, и оне у селима и
мањим срединама, да се пријаве за бесповратна средства, као
што су то учиниле и у 2018. са својим сјајним идејама за производњу хране и сокова.
„У 2019. ћемо наставити са овим програмом и већ смо издвојили 100 милиона за подршку“, истакао је Поповић и додао
да су у току и преговори са главним иновационим центром у
Европској унији како би и они подржали програм. Нагласио је
да су жене које су у 2018. учествовале у програму имале велику подршку локалних самоуправа.
„Жене предузетнице су будућност Србије“, рекао је Поповић и додао да ће захваљујући њима буџети локалних заједница бити већи и да ће бити више нових радних места. Министар
очекује да ће Србија бити један од лидера и на Балкану и у
Европи по резултатима које постижу жене предузетнице.
С. Даниловић, Извор: иновације.гов.рс
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Млади на селу

БОЉА ПОДРШКА МЛАДИМА
У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА
На округлом столу о подршци младим пољопривредницима у Србији
представљени су примери добре праксе у склопу пројекта „Оснаживање младих
предузетника у оквиру пољопривреде“

К

ако привући младе да остану или дођу на село, како повећати подршку када је реч о субвенцијама и приступу
тржишту, биле су неке од тема округлог стола „Заједно до
боље подршке младима у руралним срединама“.
Слободан Живановић, из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе Републике Србије, напоменуо је
да се ради на Правилнику за младе у складу са ИПА програмом 2018-2020. године, у који су укључени и млади на руралу.
Он је додао да је највеће интересовање на конкурсима за средства за сточарску производњу – око 80 одсто младих на руралу
жели да се бави овом делатношћу.
„Истраживање о запошљавању младих показује да су три
најперспективније области за предузетништво и запошљавање креативне индустрије, ИТ и услуге у пољопривреди.
Имајући у виду да су млади на руралу угроженији од својих
вршањака из градова, Министарство омладине и спорта ради
на томе да подржи сопствене бизнисе младих на селу“, изјавила је Зорица Лутовац, из Министарства омладине и спорта
Владе Републике Србије.
Током 2018. године, у сарадњи Фондације Ана и Владе Дивац и уз финансијску подршку пројекта немачке развојне сарадње „Подстицање запошљавања младих“, реализован је пилот пројекат под називом „Оснаживање младих предузетника у
оквиру пољопривреде“, који је за циљ имао подршку ученицима
завршних година средњих пољопривредних школа. Средства за
донације ученицима су обезбедили индивидуални донатори
Фондације Ана и Владе Дивац, као и општине Пожега и Рума.
Марија Радовановић, из Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ, рекла је да су кључни закључци округлог
стола умрежавање различитих сектора, како на локалном, тако
и на националном нивоу, едукација, размена искустава и знања
и сагледавање потреба и могућности укључивања младих у
одлучивању. „Све ово треба да буде усмерено на решења, али
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животна, примењива решења на појединачне случајеве и проблеме када су у питању млади на руралу“, истакла је Марија.
О заједничком пројекту са ГИЗ-ом, Урош Делић, из Фондације Ана и Владе Дивац, додаје: „Успешно смо завршили пилот пројекат, а посебно смо срећни што најављујемо наставак
пројекта у 2019. години, уз нове партнере који ће нам омогућити
да подржимо још више младих који желе да се баве пољопривредом“. Он је посебно истакао план за следећу годину - пројекат
се наставља у сарадњи са градовима Пожаревац и Прокупље,
као и општинама Пожега, Горњи Милановац и Ариље.
„Секретаријат у својим програмима интензивно подржава
младе и жене на селу, али и употребу савремених технологија
у пољопривредној производњи, уз најаву да у следећој години
издвајају још већи буџет за ову област“, изјавио је Младен Петковић, из Покрајинског секретаријата за пољопривреду Војводине, на панелу о значају буџетске подршке младима који се
баве пољопривредом.
Пројекат подршке младим пољопривредницима се спроводи у оквиру пројекта немачке развојне сарадње „Подстицање
запошљавања младих“, који реализује Немачка организација
за међународну сарадњу ГИЗ, у сарадњи са Министарством
омладине и спорта Републике Србије, уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства привреде и Националне службе за запошљавање.
Округлом столу су присуствовали и представници удружења пољопривредника, младих и жена са рурала, као и
Извор: биф.рс
пољопривредни предузетници.
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Значајан допринос у области пчеларства

ИНОВАЦИЈЕ У ПЧЕЛАРСТВУ
Термос-кошнице које је осмислио 25-годишњи Драган Спаић задржавају
предности и дрвених и стиропорних кошница, а истовремено исправљају
недостатке и једних и других

Т

ермос-кошнице, направљене од дрвених носача и три
слоја - спољашњим од пластике, средњим од стиропора и меким дрветом са унутрашње стране, одговор су
Драгана Спаића на изазов који се наметнуо у бављењу
пчеларством породице Спаић. Тражио је начин да олакша посао свом оцу, који се након операције није желео одрећи хобија
- пчеларства, ни прећи на лакше кошнице од стиропора.
„Моја сестра Маја, девојка Татјана, чија се породица такође
бави пчеларством, и ја, размишљали смо како да осмислимо
лакше кошнице, које ће задржати добре особине дрвених кошница, јер је дрво природно станиште пчела. Тако смо дошли до
идеје да кошницу радимо од носећег рама и трослојних страница. Са унутрашње стране је дрво, у средини стиропор и са
спољне стране двослојна ПВЦ плоча. Идеју смо предложили
мом оцу Обраду, који је професор на Факултету за производњу
и менаџмент Требиње. Он је прихватио идеју и направио конструктивно решење. У сарадњи са Радом Параносом, који се,
такође, бави пчеларством, а поседује и столарске машине, направили смо два прототипа“, објашњава Драган Спаић како се
нашао у причи о иновацијама.

Пчелиња друштва су у термос-кошницама
енергетски ефикаснија
Термос-кошнице, објашњава наш саговорник, садрже предности и дрвених и стиропорних, и истовремено исправљају недостатке и једних и других. Лакше су и јефтиније од дрвених
кошница, а њихова конструкција обезбеђује одличну терморегулацију, што доприноси и умножавању пчелињих друштава,
али и повећању количине меда.
„До пчела је дрво, тако да су пчелама обезбеђени услови приближни природним, а кошнице су истовремено лакше у односу
на класичне дрвене. С друге стране, потребну носивост и стабилност обезбеђује носећи рам. Топлотна изолација је знатно већа у
односу на топлотну изолацију дрвене кошнице. Због добрих изолационих карактеристика стиропора, пчеле мање енергије троше на грејање и хлађење кошница, а више на скупљање нектара.
Нема великих осцилација температуре у појединим деловима

кошнице, па у сезони матица залеже све оквире у наставку, не
избегавајући крајње. Пчеле нису у додиру са стиропором, ни са
унутрашње ни са спољне стране“, објашњава Драган.
Такође, нема великих осцилација температуре у појединим деловима кошнице. Овај млади Требињац додаје да код
коришћења оваквих кошница није потребна заштита од продирања воде штетним заштитним средствима.

Медаље на сајмовима иновација
Драганова термос-кошница први пут је представљена на
Сајму иновација у кинеском граду Фошану, где је освојила
бронзану медаљу, а он специјалну диплому Удружења иноватора „Грађанско иновирање“ из Сингапура. Уследиле су награде
и на другим сајмовима. У Скопљу је термос-кошница освојила
златну медаљу, у Истанбулу бронзану, у Загребу још једну златну, а да се ради о одличној иновацији потврдио је и последњи у
низу, Сајам иновација у Нирнбергу, где је термос-кошница опет
награђена златом.

Могуће и покретање погона за производњу
На адресу Спаића стигла је и понуда да испоруче одређени број комада ових кошница пчелару у Македонији. Драган је
свестан да је неопходно испунити неколико услова да би његова иновација ушла у процес масовне производње, пре свега
обезбедити новац за производњу нулте серије, како би се утврдило како ће се термос-кошница показати и у другим пчелињацима требињског региона и окружења.
„Ако би термос-кошница показала добре резултате на тржишту, што и очекујемо, а понуде за производњу и даље буду
пристизале, постоји могућност да се путем различитих пројеката или у сарадњи са инвеститорима обезбеде средства за покретање погона за производњу“, каже наш саговорник.
Спаићи се већ скоро две деценије баве пчеларством из
хобија, а њихов пчелињак на Зупцима тренутно броји око 20
пчелињих друштава. Драган је апсолвент на Медицинском факултету у Фочи. Поред медицине, његова друга љубав је пчеларство, којим намерава и даље да се бави из хобија.
Извор: Агроклуб
Бесплатна публикација о запошљавању
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Представљен „Инофанзин“

ПУБЛИКАЦИЈА О ИНОВАЦИЈАМА
И ПРЕДУЗЕТНИШТВУ
„Инофанзин“ је публикација настала у оквиру програма
за промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва. Настала са циљем да се јавност информише
о младим и успешним иноваторима и упозна са свим програмима подршке који су им намењени, а биће доступна у око
двадесет научно-образовних институција. Реч је о бесплатној публикацији која је део кампање кабинета министра без
портфеља задуженог за иновације и технолошки развој Ненада
Поповића.
„Највећи капитал Србије су знање и иновативни млади
људи“, истакао је Поповић и нагласио да наша земља има сјајне
младе предузетнике.
„Млади људи који желе да покрену сопствени бизнис имају
данас одличне услове и добре шансе за успех. Преко Фонда за
иновационе делатности, на бази идеје, могу да добију грант од
80.000 евра, а у питању су бесповратна средства. Поред тога,
Фонд додељује до 300.000 евра за иновационе пројекте великих
компанија у којима се запошљавају млади таленти“, истакао је
министар. Он је додао да иновационо предузетништво пружа
могућност за брз и успешан раст једне земље и развој друштва,
а важно је и за конкурентност на тржишту, као и да је подстицање предузетништва посебно значајно у малим срединама.
Члан Већа града Београда Драгомир Петронијевић истакао је изванредан успех који су постигле компаније из Научно-технолошког парка, износећи податак да су оне током прошле године зарадиле 16,4 милиона евра, а да је данас тамо 70
компанија које запошљавају више од 650 младих људи. Петронијевић је најавио нове пројекте и планове у вези са обезбеђивањем нових простора у којима би у будућности, како је рекао,

могле да раде нове ИТ компаније, стартапови и сви који се баве
иновацијама.
„Од старе Шећеране направићемо простор који ћемо понудити младим иноваторима који ће моћи да осмисле како да зараде и привуку инвеститоре. Наш циљ је да се млади људи који
су отишли у иностранство врате у Србију и реинвестирају своје
знање, чиме ћемо створити адекватне услове за даљи развој
идеја и предузетништва“, најавио је Петронијевић.
„Важно је да млади људи буду информисани на који начин
и од којих институција могу да добију новац или друге врсте
подстицаја за развијање својих пројеката“, закључио је Драгомир Петронијевић.
Јелена Бајевић, Извор: Београд.рс

СТИПЕНДИЈЕ ЗА МЛАДЕ НАУЧНИЦЕ
Три научнице - Милица Сентић, Мирјана Љубојевић и Мирјана Ћук добитнице су националних стипендија „За жене у науци“.
Њихов изузетан научноистраживачки рад у областима хемије,
животне средине, хортикултуре и ботанике, награђен је стипендијама у вредности од по 5.000 евра.
Младе научнице су стипендијама награђене у оквиру
међународног програма Лореал-Унеско „За жене у науци“, који
20 година награђује и промовише жене чија су изузетна достигнућа допринела научном напретку у свету. У Србији се у
склопу ове иницијативе од 2010. године најбољим младим научницама додељују стипендије које представљају вид подршке
њиховом даљем професионалном усавршавању и подстицај да
наставе да се баве науком у нашој земљи.
Добитнице су поручиле да им стипендије представљају
подршку и подстрек за даљи рад и напредак.
Од покретања програма до данас, на конкурсу за националне стипендије „За жене у науци“ учествовало је више од 500
младих талентованих научница, а најбољима су, укључујући и
овогодишње добитнице, додељене 23 стипендије чија укупна
вредност прелази 13 милиона динара.
Отворен је нови циклус пријава за стипендије за 2019. годину. Поново ће бити додељене три стипендије, свака у износу од
5 хиљада евра у динарској противвредности. Конкурс ће бити
отворен од 31. марта 2019. године, а могу да конкуришу научнице које се баве истраживањима у области природних наука,
имају до 35 година и уписане су на докторске студије или су их
већ завршиле.
Извор: Танјуг
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Планирано формирање центара
компетенција

СА СЕРТИФИКАТИМА
ЛАКШЕ ДО ЗАПОСЛЕЊА

ДВЕ ЗАХВАЛНИЦЕ
ЗА ФИЛИЈАЛУ НИШ
У ЈЕДНОМ ДАНУ
Крај године у Филијали Ниш НСЗ, поред бројних активности, испуњен је и признањима за напоран рад и ангажовање
у бројним друштвеним сегментима. Само у једном дану Филијали Ниш су уручена два признања.
Поводом завршетка реализације пројектних активности
у оквиру „Стратегије за унапређење родне равноправности“,
Градска општина Палилула доделила је признања установама
и појединцима који су допринели реализацији ове стратегије.
Поред Полицијске управе Ниш, Центра за социјални рад „Свети
Сава“, Сигурне куће и других, захвалница је додељена и Националној служби за запошљавање - Филијали Ниш.
Захвалнице су у име Националне службе за запошљавање
примили директор Филијале Ниш НСЗ Бобан Матић, заменица
директора Наташа Станковић и саветник за развој предузетништва Драган Огњановић.
Јесења обука будућих предузетница реализована је уз
подршку нишке филијале НСЗ. Укупно 60 жена, у две групе,
са територије градске општине Палилула, прошло је обуку
која је одржана у оквиру пројекта „Пружање помоћи женама
за лакше самозапошљавање и запошљавање кроз едукацију у
области предузетништва“, а у склопу реализације „Стратегије
за унапређење родне равноправности Градске општине Палилула са Акционим планом 2017-2021. године“.
Друго признање је додељено Служби Алексинац НСЗ, од
стране Предузећа за информисање „Агро-прес“ д.о.о., за допринос јачању кадровског потенцијала у области информисања на
подручју општине Алексинац.
Овакав крај једне пословне године свакако улива наду да
ће наредна година бити још боља и успешнија за Филијалу
Ниш НСЗ.
Владан Крстић
Бесплатна публикација о запошљавању

Пошто је недостатак квалитетног кадра главни проблем са
којим се сусрећу страни инвеститори у Србији, члан Градског
већа Београда Драгомир Петронијевић 25. децембра је у Научно-технолошком парку Звездара разговарао са представницима компаније „Фесто Србија”. Превасходни циљ разговора је
био да се у наредном периоду формира један или више центара
компетенцијa (ЦЕКОМ) за техничке науке. Центри компетенцијa су институције које би полазницима пружиле практична
знања и рад на савременој опреми, али и сертификате којима
се лакше долази до запослења.
Петронијевић је за „Беоинфо“ потврдио да је циљ разговора
био изградња центара компетенција, односно институција које
би се бавиле оспособљавањем радне снаге за рад на савременим постројењима, како би се решио проблем недостатка адекватног кадра са којим се сусрећу страни инвеститори, не само у
Србији, већ и другим земљама региона, али и света.
„Град Београд жели да има центар компетенција на својој
територији, али ће у даље разговоре свакако бити укључена и
надлежна министарства, као и премијерка Ана Брнабић. Практично образовање кадрова у циљу привлачења што већег броја
страних инвестиција, као и набавка савремене опреме, остају у
нашем фокусу како бисмо имали прилику да у Србију доведемо још великих компанија, попут Боша или Сименса, у чијим се
производним халама зарађују плате од 80 до 150 хиљада динара. То је процес чији је крајњи резултат раст животног стандарда и због тога желимо да улажемо у младе људе, основце,
средњошколце, студенте, као и оне који су завршили факултет,
али немају практична знања“, истакао је Петронијевић.
Директор компаније „Фесто Србија“ Иван Зекавица окарактерисао је расположивост радне снаге као један од најбитнијих
фактора за привлачење директних страних инвестиција.
„Разговарали смо о формирању регионалног центра компетенција за техничке науке, првенствено за мехатронику.
Циљ је да образујемо функционални центар где ће моћи да се
обучавају ђаци из средњих техничких школа, али и студенти,
професори и професионалци из индустрије“, рекао је Зекавица.
С. Даниловић, Извор: београд.рс
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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

