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УВОДНИК

ЗА ОЧУВАЊЕ ЋИРИЛИЦЕ
Како очувати ћирилицу и утицати да што већи број људи, пре
свега младих, користи ћирилицу на интернету, тема је овог броја
„Послова“.
Иако је у Србији ћирилица у службеној употреби, глобализација и савремени облици комуницирања учинили су латиницу
доминантнијим писмом. Када је реч о интернету, као један од најважнијих разлога за слабије коришћење ћирилице наводи се мали
број атрактивних ћириличких фонтова који су прилагођени коришћењу на мрежи. Због тога је Фондација Регистар националног
интернет домена Србије одлучила да поводом обележавања седме
годишњице ћириличког .СРБ домена српској интернет заједници
поклони квалитетне ћириличке фонтове, а најављена је и израда
будућег ћириличког писма, које ће садржати четири фонта. Они ће
бити бесплатно доступни корисницима, са циљем да се популаризује коришћење ћирилице на интернету.
У Палати „Србија“ свечано су уручени сертификати полазницама које су успешно завршиле обуке за ручно ткање, нецање и вез,
занимања која се убрајају у дефицитарна у Републици Србији. Обуке
су организоване у занатским радионицама на локалу, а међу полазницама биле су и 53 жене старије од 50 година, које су усвајањем
нових вештина добиле јединствену прилику за додатни приход и
радно ангажовање на изради рукотворина као пословних поклона.
У девет општина организовано је 16 засебних обука.
Регионални састанак на тему „Подршка локалним самоуправама у суфинансирању локалних акционих планова запошљавања
у 2019. години“ одржан је у Нишу, у организацији Сталне конференције градова и општина и у сарадњи са Минстарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Националном службом за
запошљавање. Догађај је организован у оквиру пројекта који подржава Влада Швајцарске, а са циљем пружања подршке локалним
самоуправама да се још активније укључе у реализацију програма
и мера путем локалних акционих планова запошљавања. Том приликом представљене су и мере АПЗ које се ове године могу суфинансирати из средстава НСЗ.
У посети Националној служби за запошљавање – Филијали Београд биле су колеге из љубљанске филијале. Делегација словеначког Завода за запошљавање желела је да се упозна са ситуацијом на
тржишту рада и програмима који се спроводе у Србији и Београду.
Поред организације рада Филијале за град Београд НСЗ и остварених резултата, посебна пажња током разговора посвећена је услугама и мерама за незапослене и послодавце и раду са теже запошљивим групама. На крају дводневне посете закључено је да ће све
информације које су размењене помоћи унапређењу рада служби,
као и да ће добра сарадња бити настављена.
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Филијала Кикинда Националне службе за запошљавање

СТВАРАЊЕ НОВИХ МОГУЋНОСТИ
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Клуб за тражење посла

Филијала Кикинда покрива Севернобанатски округ и обухвата град Кикинду, као и општине Чока, Сента, Ада,
Кањижа и Нови Кнежевац.
На крају 2018. године регистровано
је укупно 7.608 незапослених. Како наводи директорка кикиндске филијале
НСЗ Јелена Митровић, број незапослених смањио се за 20,53 одсто у односу на
2017. годину, када је на евиденцији било
9.573 незапослених, а уз директно посредовање запослено је 1.537 људи.

У Кикинди и Сенти раде клубови за
тражење посла кроз које је прошло 196
незапослених, обуку за активно тражење
посла похађала су 362 лица, а мотивационо-активациону обуку њих 313 без
квалификација и са ниским квалификацијама. У Тренинг самоефикасности
укључено је 95 лица, а 30 је едуковано
кроз Радионицу за превладавање стреса
услед губитка посла.

Сајмови запошљавања

Програми и мере
У току прошле године Филијала Кикинда НСЗ реализовала је све планиране
мере запошљавања. Наша саговорница
каже да је уз субвенцију за самозапошљавање 50 незапослених започело сопствени бизнис, а шансу за то добило је и
седморо Рома и четири особе са инвалидитетом. Коришћењем средстава Пројекта ИПА 2013 још 13 лица добило је прилику да започне свој посао.
„Субвенционисано је запошљавање
теже запошљивих, па је тако 38 незапослених засновало радни однос, а 7 ОСИ је
такође на овај начин почело да ради. Уз
финансијску подршку послодавцима кроз
Пројекат ИПА 2013 запослено је још седморо људи“, наглашава Јелена Митровић.
У претходној години кроз програм
јавних радова ангажовано је 41 лице, као
и 83 особе са инвалидитетом. Субвенцијом зараде за ОСИ без радног искуства
18 њих је засновало радни однос, а две
особе са инвалидитетом запослиле су се
кроз програме прилагођавања радног
места и радне асистенције.
„Програмом стручне праксе обухваћено је 66 лица и једна особа са инвалидитетом, док у програму стицања практич-

них знања учествује 20 незапослених и 1
особа са инвалидитетом. Реализоване су
обуке за 11 незапослених у оквиру обуке
на захтев послодавца, а средствима по
Пројекту ИПА 2013 обучено је и ангажовано 6 лица“, објашњава наша саговорница.
Она додаје и да су реализоване обуке за 15
суграђанки за послове кројења и шивења,
од којих је одређени број већ и засновао
радни однос у новоотвореној фабрици
текстила „Калцедонија“. Пет незапослених
завршило је обуку за оператере на ЦНЦ
машинама, а исти број полазника успешно је савладао обуку за виљушкаристу. У
току је обука пет особа са инвалидитетом
за стицање сертификата по ЕЦДЛ стандарду, као и 6 незапослених из општине
Сента.

Филијала Кикинда сваке године организује три сајма запошљавања. „Сајмови се организују како би послодавци
у директном контакту могли да одаберу
адекватне раднике, а тражиоци запослења да нађу послове које желе и могу да
раде. Сајмове запошљавања у Кикинди,
Сенти и Кањижи, на којима је понуђено
скоро 300 радних места, посетило је око
3.000 људи. Подаци показују да је 56,42
одсто лица запослено у периоду шест
месеци након сајма“, истакла је Јелена
Митровић.

Сарадња са послодавцима
У филијали истичу добру сарадњу са
послодавцима. „Како бисмо послодавцима олакшали да одаберу праве раднике,
упознајемо их са нашим програмима и
мерама и информишемо о запошљавању
особа са инвалидитетом и технолошких
вишкова са евиденције“, каже Јелена.

Сарадња са локалном
самоуправом
Током 2018. године донете су 4 одлуке
о учешћу у финансирању програма или
мера активне политике запошљавања
предвиђених локалним акционим плановима запошљавања и потписана четири
споразума - са Градом Кикинда и општинама Кањижа, Нови Кнежевац и Чока.
„Кроз јавне радове у Кикинди је ангажовано 44 незапослених, у општини Нови
Кнежевац њих 22, у Кањижи 38, а у општини Чока 20 лица. За самозапошљавање се
одлучило двоје незапослених, а њих двоје
из категорије теже запошљивих засновало
је радни однос. Општина Кањижа определила се и за споразум о техничкој подршци“, објашњава Јелена Митровић.

Планови
„Циљ нам је, као и претходних година, реализација планираних мера и активности, стварање нових могућности
за запослење и пружање квалитетних
услуга корисницима“, закључује наша
саговорница.
Весна Данић
Бесплатна публикација о запошљавању
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ТЕМА БРОЈА За ширу употребу ћирилице

БУДУЋНОСТ ЋИРИЛИЦЕ НА ИНТЕРНЕТУ

И

ако је у Србији ћирилица у службеној употреби, глобализација
и савремени облици комуницирања учинили су латиницу доминантнијим писмом.
Мали број атрактивних ћириличких
фонтова прилагођених коришћењу на
интернету један je од најважнијих разлога који утичу на број људи који користе ћирилицу на мрежи, речено је на обележавању седме годишњице ћириличког
.СРБ домена. Том приликом Фондација Регистар националног интернет домена
Србије (РНИДС) одлучила је да српској интернет заједници поклони квалитетне
ћириличке фонтове.
Напредак технологије утиче на сваки сегмент друштва, па тако и на коришћење писма. Између осталог, отворио је и нове начине за ширење употребе
ћирилице на интернету. Ипак, подаци говоре да се латиница и даље много више
користи од ћирилице, иако је, после енглеског, руски језик најзаступљенији на
интернету.
Поред тога што постоји ћирилички
домен и могућност употребе тог писма
на мрежи, како за рачунаре, тако и за
таблете и „паметне“ телефоне, одговор
на питање зашто и даље ћирилица није
толико заступљена је вероватно што не
постоји довољно велика база квалитетних фонтова.
У оквиру акције „Ћирилица на поклон“, ове године је Фондација РНИДС
одлучила да српској интернет заједници поклони квалитетне ћириличке фонтове, а најављена је и израда будућег
ћириличког писма, које ће садржати
четири фонта. Они ће бити бесплатно
доступни корисницима, а са циљем да
се популаризује коришћење ћирилице
на интернету.
Ауторка будућих фонтова, професорка Факултета примењених уметности у Београду и један од оснивача
удружења „Типометар“ Оливера Стојадиновић, објаснила је да је у питању
врста писма „Слаб сериф“, које ће се
састојати од четири фонта: стандардни, коси и две тежине. Биће доступно
у форматима за интернет и штампу, а
проблем са резолуцијом на мобилним
телефонима решава се респонзивним
дизајном, односно адаптирањем новим
величинама екрана.
Фондација „Регистар националног интернет домена Србије“, скраћено РНИДС,
управља регистром назива националних
интернет домена .РС и .СРБ и интернет
инфраструктуром од посебног значаја за
функционисање интернета у Србији, која
обезбеђује да национални интернет домени беспрекорно функционишу.
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„Нови фонт ће садржати слова која
подржавају .РС и .СРБ домени, односно
писма свих наших националних мањина. Удружење ‚Типометар‘ већ деценијама се бави дистрибуцијом фонтова и омогућава посетиоцима сајта да
бесплатно преузму ћириличке фонтове“, каже Оливера и додаје да је изглед
фонта пресудан да би неко користио
ћирилицу на интернету. У прилог томе
да је ово свакако један од начина да ћирилица има ширу употребу, она каже да
су се пре 20 година готово сви њени студенти потписивали латиницом, а данас

је ситуација потпуно другачија и скоро
сви користе ћирилицу.
„Мислим да је то резултат нашег основног и средњег образовања, које сада
има све уџбенике на ћирилици и шаље
поруку да је ћирилица наше писмо. Ми
бисмо волели да тако буде и на интернету, с обзиром да су техничке могућности
исте и за ћирилицу и за латиницу, осим
избора фонтова“, објашњава наша саговорница.
Типографија је у свету велика и озбиљна ствар, о чему у прилог говори податак да је пре петнаестак година за дневни

Према Закону о службеној употреби језика и писама,
у Републици Србији у службеној је употреби
ћириличко писмо. Службеном употребом у смислу
овог закона сматра се употреба језика и писама
у раду државних органа, органа аутономних
покрајина, градова и општина, установа, предузећа
и других организација кад врше јавна овлашћења
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

„Гугл“ и „Фејсбук“
прихватају српску
ћирилицу, тако да за
њено веће коришћење на
интернету није потребно
предзнање нити технички
услови, него пре свега
подизање свести о
потреби очувања
националног писма

Поштујући своја матична писма, тридесетак земаља се до сада одлучило да уведе
националне интернет домене на њима. Ту
спадају највеће и најмногољудније земље
света, као што су Русија, Кина Индија и
арапске земље. Национални интернет домен на свом званичном писму прва је увела
Русија, затим је то учинила Србија, а затим
су их следили Украјина, Казахстан, Монголија, Македонија, Белорусија и Бугарска.

лист „Гардијан“ направљено 200 различитих фонтова. „Пројекат Ћирилица на
поклон је мали, али веома значајан корак
за очување ћирилице после дуго времена“, рекао је лингвиста Владо Ђукановић,
истичући да још није обављено озбиљно
истраживање о томе да ли је ћирилица и у
којој мери угрожена.
„Техничких препрека за куцање ћирилице одавно нема. Потребно је да урадимо
нешто конкретно како бисмо подржали
ћирилицу, јер истиче и друга деценија
21. века, а ми још увек немамо довољно
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Коришћење ћирилице на интернету у Србији је
омогућено пре седам година, када је 27. јануара,
на Светог Саву, званично пуштен у рад ћирилички
домен .СРБ. Тај домен пружа могућност једнаке
претраге по светској мрежи као и латинички домен
.РС, који је много популарнији и чешће се користи
добрих и лако доступних ћириличких
фонтова. Тај основни скуп ћириличких
фонтова мора бити прихватљив онима
који ће те фонтове гледати и користити у
будућности, наредних неколико деценија“,
објаснио је он.
Фондација Регистар националног интернет домена Србије одлучила је да поклони ћириличке фонтове корисницима
поводом седмог рођендана .СРБ домена.
Наш .СРБ домен је могуће користити још
од јануара 2012. године, што га чини дру-

гим ћириличким доменом на свету, одмах после руског .РФ.
„Решили смо да поклонимо фонт
који ће бити добро прилагођен екранима свих уређаја, а свесни смо чињенице
да су ‚паметни‘ телефони данас најзаступљенији. За те кориснике је веома важно како ће слова изгледати на екрану,
јер то утиче и на пажњу онога ко чита“,
каже за „Послове“ Војислав Родић, председник УО РНИДС.
Зоран Станојевић, главни уредник
портала РТС.СРБ, говорио је на скупу о
искуствима Јавног медијског сервиса
Србије са употребом ћирилице. Навео
је примере који показују како употреба ћирилице може олакшати посао запосленима у медијским кућама. ,,Прво
писмо на порталу РТС-а била је ћирилица и никада нисмо имали проблема
са овим писмом, осим у случајевима
где морају да се помешају ћирилица и
латиница у једном тексту. Смањивање
екрана је тренутни проблем са којим се
срећемо. Екран мобилног телефона је
мали, а око 2/3 корисника нашег сајта
већ сада долази са оваквих уређаја, па
морамо да водимо рачуна о њима. Зато
нам је важно да и тако смањени ћирилични фонтови буду читљиви“, рекао је
Станојевић.
То што су корисници добили нови
бесплатан ћирилички фонт свакако је добар почетак за ширење идеје што већег
коришћења тог писма на мрежи. Сви
који су заинтересовани могу да пронађу
бесплатне ћириличке фонтове на сајту
Типометар.орг, али и да сазнају новости
у вези са темама савремених комуникаЈелена Бајевић
ција.
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УРУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ПОЛАЗНИЦАМА ОБУКA
ЗА РУЧНО ТКАЊЕ, НЕЦАЊЕ И ВЕЗ

У

Палати „Србија“ свечано су уручени сертификати полазницама које су успешно завршиле обуке за ручно ткање,
нецање и вез, занимања која се убрајају у дефицитарна у
Републици Србији.
Свечаности су присуствовали министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, директор
Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић, заменик директора Националне службе за запошљавање Петар Јарић, представница Етно-мреже и директорка НАЛЕД-а
Виолета Јовановић и председник Градске општине Прокупље
Александар Симовић.
Министар Ђорђевић је полазницама честитао у име Владе Србије и своје лично име на завршеној обуци и пожелео им
да на професионалном плану са успехом примењују стечене
вештине, израђују занатске производе, пласирају их на тржиште и тако остваре приход за себе и своје породице.
„Успешно завршене обуке су показатељ да смо на правом
путу када је реч о испуњавању приоритета које је Министарство поставило испред себе и својих партнера, а то су побољшање услова на тржишту рада и унапређење институција тржишта рада, подстицање запошљавања и укључивања теже
запошљивих лица на тржиште рада и подршка регионалној
и локалној политици запошљавања, унапређење квалитета
радне снаге, улагање у људски капитал и смањење незапосле-
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ности на ниво испод 10 процената у наредном периоду“, истакао је министар.
„Задовољство ми је да је Национална служба за запошљавање партнер у овом програму обуке лица која се налазе на евиденцији незапослених. Један од циљева Владе Републике Србије
и ресорног министарства, који је постављен пред Националну
службу за запошљавање и ове, као и претходних година, јесте
улагање у људски капитал и унапређење квалитета радне снаге.
Обуке су прави начин да се подигне степен компетенција, знања
и вештина лица која чекају на посао и која очекују од институције као што је Национална служба за запошљавање да нешто
конкретно предузме како би они брже дошли до запослења. НСЗ
је у току 2018. године организовала различите врсте обука, али
ткање и вез су се наметнули по својој природи и садржају као
најспецифичнији, јер ова обука пружа конкретан резултат, сам
производ који приказује нашу културу и традицију, оживљава
нашу културну баштину и представља је не само у Србији, него и
у целом свету“, рекао је директор НСЗ Зоран Мартиновић и додао
да је у 2018. години око 2.000 незапослених лица прошло кроз
различите програме обука. Обуку из области ткања, веза и плетења успешно је завршило 106 полазница.
„Заједничким снагама смо завршили један велики посао, а
то је обука за израду традиционалних рукотворина“, нагласио
је председник Градске општине Прокупље Александар Симовић и навео да је на територији Прокупља обуку похађало и
успешно завршило пет жена.
Виолета Јовановић, представница Етно-мреже, истакла је задовољство због прилике која је указана овом удружењу да након
неколико година поново учествује у програмима обука за тржиште рада са Националном службом за запошљавање. „Надам
се да ћемо међу вама пронаћи нове чланице нашег удружења,
које ће моћи да наставе и прошире мисију Етно-мреже и даље
преносе знања из ових области“, поручила је Јовановићева.
Обуке су организоване у занатским радионицама на локалу, а међу полазницама биле су и 53 жене старије од 50 година, које су усвајањем нових вештина добиле јединствену
прилику за додатни приход и радно ангажовање на изради
рукотворина као пословних поклона. У девет општина организовано је 16 засебних обука.
Овом догађају, поред представника општина и градова, добитница сертификата и партнера, присуствовали су и амбасадорка
Словачке Републике Дагмар Репчекова, амбасадорка Канаде Кети
Чаба, заменица амбасадора Краљевине Норвешке Јане Марит
Кнутруд, политички саветник у Амбасади НР Кине у Србији Јишу
Тиан, први секретар у Амбасади НР Кине Џанг Ћанг и директорка
УНИЦЕФ-а у Србији Регина Де Доминицис. Катарина Јовичин
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Наставак добре сарадње служби за запошљавање Србије и Словеније

РАДНА ПОСЕТА И РАЗМЕНА ИСКУСТАВА
Делегација словеначког Завода за запошљавање – Филијале Љубљана посетила је
београдске колеге, ради упознавања са ситуацијом на тржишту рада и програмима
који се спроводе. Поред организације рада Филијале за град Београд НСЗ
и остварених резултата, посебна пажња током разговора посвећена је услугама
и мерама за незапослене и послодавце и раду са теже запошљивим групама

П

редставници љубљанске филијале Завода за запошљавање Републике Словеније иницирали су
посету Филијали за град Београд
НСЗ, са жељом да сазнају које се мере и
програми спроводе, а које би они могли
да примене у свом раду.
Добродошлицу им је пожелео заменик директора београдске филијале
Синиша Кнежевић, истичући да је велика част што су гости одлучили да дођу
баш у Београд и изразивши уверење да
ће овај сусрет бити наставак успешне сарадње и размене искустава. Он је изнео
податак да је број незапослених на евиденцији филијале 75.443, што је за 13,9
одсто мање у односу на исти период прошле године, као и да је број незапослених
особа са инвалидитетом мањи за 14,8
одсто, дугорочно незапослених за 15,1, а
младих за 20,6 одсто.
Кнежевић је гошће упознао са принципима рада, резултатима одељења и
одсека и циљевима за ову годину, нагласивши да се посебна пажња посвећује
теже запошљивим лицима.
„Све што радимо - радимо отворено
и у интересу корисника. Наши запослени
су стручни и обучени да увек дају праву
информацију и помогну незапосленима“,
рекао је он. Као једну од добрих мера која
постоји већ 12 година, Кнежевић је истакао сајмове запошљавања, а скренуо је
пажњу и на учешће локалних самоуправа у програмима запошљавања. „Готово
све општине у Београду имају локалне
савете за запошљавање и на тај начин се
спроводе управо програми и мере који
су неопходни локалном тржишту рада“,
објаснио је заменик директора београдске филијале НСЗ, а као приоритете у
раду Националне службе истакао побољшање услова на тржишту рада, подстицање запошљавања теже запошљивих и
унапређење квалитета радне снаге.
Директорка Филијале Љубљана Завода за запошљавање Републике Словеније Барбара Вртачник рекла је да су у
процесу реорганизације и да ће им искуства београдских колега помоћи да унапреде рад и боље повежу своје службе.
„Чули смо да имате стручне људе,
добре програме и услуге за незапослене и послодавце и желимо да преузмемо знања и добра искуства како бисмо
унапредили наш рад. Посебно нас интересује рад ваших саветника и програми
Бесплатна публикација о запошљавању

за особе са инвалидитетом. Наш циљ је
да сваки корисник који дође изађе задовољан услугом, па мислим да ће ови
састанци бити од велике користи у том
смислу“, истиче Барбара Вртачник, додајући да се и код њих број незапослених
смањује и да постижу добре резултате.
Управо о раду саветника и посредовању у Филијали за град Београд НСЗ
на састанку је говорила Душица Лукић,
начелница Одељења за посредовање у
запошљавању и планирање каријере.
Она је објаснила на који начин се незапослени у Србији и Београду укључују у
мере активне политике запошљавања и
како им саветници помажу на каријерном путу.
Начелница Одељења за програме
запошљавања и предузетништво Весна
Живковић Костић и наченица Одељења
за образовање и обуке Марчела Вуинац
Обућина одржале су и презентације о
раду са послодавцима, процедурама,
процесу селекције и упућивања радника.
Током другог дана посете словеначке делегације говорило се о остваривању
права на новчану накнаду и издавању
радних дозвола, а одржане су и презен-

тације о радионицама за незапослене,
попут Тренинга самоефикасности и Радионице за превладавање стреса услед
губитка посла.
Миљана Милосављевић, из Одељења
за остваривање права из осигурања за
случај незапослености, објаснила је како
незапослени могу да остваре право на
новчану накнаду, а Биљана Љубисављевић, из Одељења за управне и заступничке послове, говорила је о условима
за издавање радних дозвола страним
држављанима. Подаци говоре да је током прошле године Филијала за град
Београд издала 5.603 радне дозволе, а
од тог броја 106 је издато држављанима
Словеније.
Јелена Увалин Матић, саветница за каријерно информисање, представила је радионице на којима се незапослени мотивишу
да унапреде свој положај, открију интересовања и сазнају како да превазиђу препреке
које им се нађу на каријерном путу.
На крају дводневне посете закључено
је да ће све информације које су размењене помоћи унапређењу рада служби, као
и да ће добра сарадња бити настављена.
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ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА
У СУФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНИХ АКЦИОНИХ
ПЛАНОВА ЗАПОШЉАВАЊА У 2019. ГОДИНИ

У

„New City“ хотелу у Нишу у организацији Сталне конференције градова и општина (СКГО), у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Националном службом за запошљавање, одржан
је регионални састанак на тему „Подршка локалним самоуправама у суфинансирању локалних акционих планова запошљавања у 2019. години“. Догађај je организoван у оквиру пројекта
„Институционална подршка СКГО – трећа фаза“, који подржава
Влада Швајцарске.
Састанку су присуствовали представници Министарства
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Националне службе за запошљавање, локалних самоуправа, као и осталих стејкхолдера који су показали велико интересовање за ову
актуелну тему.
„Велико је задовољство видети овако добар одзив, пошто
су нам повратне информације са оваквих састанака јако битне,
како би се Националним акционим планом циљне групе још
боље таргетирале. Наравно, крајњи циљ је смањење незапослености. Стопа незапослености је смањена, и то драстично последњих неколико година, тренутно је на нивоу од 11,3%, али
циљ нам је да буде сведена на једноцифрен број“, истакла је
овом приликом Бојана Станић, државни секретар Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Националним акционим планом запошљавања, донетим
27. децембра 2018. године, за 2019. годину предвиђене су 4
милијарде динара за програме и мере активне политике запошљавања. Прошле године је издвојено 3,6 милијарди динара,
тако да је настављен тренд пораста издвајања средстава из
буџета Републике Србије за ове намене.
„Национална служба за запошљавање је до сада потписала око 160 уговора о сарадњи и техничкој и финансијској
подршци у реализацији програма и мера активне политике
запошљавања са локалним самоуправама. Локалне самоуправе из године у годину издвајају све више средстава намењених програмима запошљавања, а ове године чак 900 милиона
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динара, што су свакако значајна финансијска средства којима
се, што путем суфинансирања што путем техничке сарадње са
Националном службом за запошљавање, у програме и мере
АПЗ може укључити заиста велики број лица“, истакао је Зоран
Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање.
Састанак је одржан са циљем пружања подршке локалним самоуправама да се још активније укључе у реализацију
програма и мера путем локалних акционих планова запошљавања.
Имајући у виду да је један од стратешких приоритета политике запошљавања подстицање запошљавања у мање развијеним регионима и развој регионалне и локалне политике
запошљавања, у главним цртама представљен је Национални акциони план запошљавања за 2019. годину, као и његов
макроекономски оквир.
„Активности предвиђене Националним акционим планом
запошљавања за 2019. годину представљају наставак процеса започетих у претходном периоду, усмерених ка достизању
општег циља политике запошљавања утврђеног Националном
стратегијом запошљавања за период од 2011. до 2020. године,
који се односи на успостављање ефикасног, стабилног и одрживог тренда раста запослености у Републици Србији“, истакла
је Милица Јанаћковић, из Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања.
Овом приликом представљене су мере АПЗ које се у 2019.
години могу суфинансирати из средстава Националне службе
за запошљавање. О условима, критеријумима као и роковима
подношења захтева, представнике локалних самоуправа информисали су Илија Кнежевић и Биљана Жижић, начелници
из Сектора за подршку запошљавању из Дирекције Националне службе за запошљавање.
У име Филијале Ниш НСЗ састанку су присуствовали директор Бобан Матић, заменица директора Наташа Станковић
и начелник Одељења за образовање и обуку Тамара Милошевић.
Владан Крстић
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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Oпшти услови огласа/конкурса
Вашу пријаву на оглас/конкурс, са правноваљаним доказима о испуњавању услова за обављање
наведених послова, упутите на адресу послодавца, у року од осам дана од дана објављивања огласа/
конкурса, осим ако није наведен други рок.
Ако у огласу/конкурсу није другачије наведено, треба подразумевати следеће:
- радни однос се заснива на неодређено време, са пуним радним временом;
- пробни рад, пол, године живота, ван оних које су прописане законом, школски успех и сл.
нису неопходни или елиминаторни услови;
- провера радних способности није предвиђена.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се
без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто
(осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати у
најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа
МИНИСТАРСТВО
ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
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, 94/17 и 95/18), члана 17
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), у складу са закључцима Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и
додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава, 51 број: 112-775/2018 од 30. јануара
2018. и 51 број: 112-11373/2018 од 30. новембра
2018. године, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место инспектора
безбедности пловидбе

Одсек за инспекцијске послове
безбедности пловидбе, Сектор за
инспекцијски надзор, звање саветник
2 извршиоца
(један државни службеник са
седиштем рада у Београду и један
државни службеник са седиштем рада
у Великом Градишту)
Опис послова: врши инспекцијски надзор над применом закона, других прописа и општих аката који
се односе на безбедност пловидбе; подноси пријаве;
испитује пловидбене незгоде, остварује сарадњу са
другим органима државне управе; сарађује са органима и привредним субјектима; иницира измену прописа из области водног саобраћаја; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области грађевинско инжењерство, машинско инжењерство или саобраћајно
инжењерство или из научне области правне науке
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету или заваршена Војна академија - смер навигација, најмање три године радног искуства у струци,
положен државни стручни испит, познавање рада
на рачунару, положен возачки испит Б категорије.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о трговачком бродарству,
Закона о државној припадности и упису пловила,
Закона о поморској пловидби, Закона о пловидби
и лукама на унутрашњим водама, Закона о општем
управном поступку, Закона о инспекцијском надзору и Закона о прекршајима - усмено; познавање
рада на рачунару - практичном провером рада на
рачунару; вештина аналитичког резоновања и
логичког закључивања, као и организационе способности - посредно, путем стандардизованих тестова; вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд, Велико Градиште.
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2. Радно место инспектора за
друмски саобраћај

Одељење за инспекцијске послове
друмског саобраћаја, Сектор за
инспекцијски надзор, звање саветник
5 извршилаца (један државни
службеник са седиштем рада у
Београду, један државни службеник
са седиштем рада у Шапцу, један
државни службеник са седиштем рада
у Ужицу, један државни службеник
са седиштем рада у Чачку и један
државни службеник са седиштем рада
у Краљеву)
Опис послова: врши непосредни инспекцијски
надзор над применом закона и других прописа
из области међународног и унутрашњег друмског
саобраћаја; врши контролу поверених послова,
израђује записнике и доноси решења; подноси
пријаве; иницира измену прописа из делокруга
Одељења; пружа информације и израђује мишљења из делокруга рада; учествује у изради
годишњег плана инспекцијских прегледа; припрема
документацију у сарадњи са начелником Одељења
пре вршења инспекцијског прегледа; обавља и
друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области саобраћајно инжењерство
или научне области правне или економске науке на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен
државни стручни испит, познавање рада на рачунару, положен возачки испит Б категорије.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о превозу путника у друмском
саобраћају, Закона о превозу терета у друмском
саобраћају, Закона о уговорима у превозу у друмском саобраћају, Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима,
Закона о општем управном поступку, Закона о
инспекцијском надзору и Закона о прекршајима
- усмено; познавање рада на рачунару - практичном провером рада на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, као
и организационе способности - посредно, путем
стандардизованих тестова; вештина комуникације
- усмено.
Место рада: Београд, Шабац, Ужице, Чачак и Краљево.

3. Радно место инспектора за
државне путеве

Одељење за инспекцијске послове
државних путева, Сектор за
инспекцијски надзор, звање саветник
2 извршиоца
(један државни службеник са
седиштем рада у Београду и један
државни службеник са седиштем рада
у Зајечару)
Опис послова: врши инспекцијски надзор над
применом закона, других прописа и општих аката из
области путева, над применом закона и других прописа из области путева, изградње, реконструкције
и одржавања државних путева: заштите и одржавања државних путева; саобраћајне сигнализације,
као и пратеће опреме пута (стајалишта, станице
и снабдевање горивом, паркинзи и др); контролу
грађевинских и употребних дозвола и пријаве радо-

ва; доноси решења; учествује у припреми стручних
основа за израду нацрта закона и предлога других
прописа из делокруга Одељења; подноси пријаве;
припрема извештаје о раду; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области грађевинско инжењерство (одсек путеви, железнице, аеродроми, односно конструктивни смер) на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три
године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; познавање рада на рачунару;
положен возачки испит Б категорије.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о јавним путевима, Закона
о безбедности саобраћаја на путевима, Закона о
планирању и изградњи, Закона о општем управном поступку и Закона о инспекцијском надзору
- усмено; познавање рада на рачунару - практичном провером рада на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, као
и организационе способности - посредно, путем
стандардизованих тестова; вештина комуникације
- усмено.
Место рада: Београд, Зајечар.

4. Радно место инспектора
железничког саобраћаја за
саобраћајно-машинске послове

Група за инспекцијске послове
железнице, Сектор за инспекцијски
надзор, звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: врши инспекцијски надзор у експлоатацији, одржавању, изградњи и реконструкцији структурних и функционалних подсистема
железнице, као и на индустријским железницама
из домена саобраћајне и машинске струке; врши
инспекцијски надзор у организацији, одвијању и
безбедности и интероперабилности железничког
саобраћаја из домена саобраћајне струке; проверава испуњеност услова за управљање инфраструктуром и испуњеност услова за превоз лица путника и робе у железничком саобраћају из из домена
саобраћајне струке; проверава спровођење прописаних саобраћајних мера безбедности на путним
прелазима и местима укрштања пруге из домена
саобраћајне струке; израђује предлоге извештаја
и анализа безбедности железничког саобраћаја у
односу на интероперабилност и стање структурних
и функционалних подсистема железнице и њихових делова са аспекта безбедности саобраћаја;
врши инспекцијски надзор у експлоатацији, одржавању, производњи и реконструкцији шинских вучних и вучених возила на јавним и на индустријским
железницама и индустријским колосецима; врши
инспекцијски надзор техничко-колских послова,
врши инспекцијски надзор у експлоатацији, одржавању, изградњи и реконструкцији жичара за
транспорт; проверава испуњеност услова за управљање капацитетима вучних и вучених возила, техничко-колским капацитетима, жичаре за транспорт
лица, доноси решења, подноси пријаве; припрема
одговоре по жалбама и захтевима физичких и правних лица; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области машинско или саобраћајно инжењерство (област железнички саобраћај)
на основним академским студијама у обиму од нај-
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мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на
факултету, најмање пет година радног искуства у
струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, положен возачки испит Б
категорије.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку:
Познавање Закона о општем управном поступку, Закона о железници, Закона о безбедности у
железничком саобраћају, Закон о интероперабилности железничког система и Закона о инспекцијском надзору - усмено; познавање рада на
рачунару - практичном провером рада на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког
закључивања, као и организационе способности
- посредно, путем стандардизованих тестова,
вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд.

5. Радно место инспектора
железничког саобраћаја за
електротехничке послове

Група за инспекцијске послове
железнице, Сектор за инспекцијски
надзор, звање саветник
1 извршилац
Опис послова: врши инспекцијски надзор у експлоатацији, изградњи и реконструкцији железничке електротехничке инфраструктуре, као и на
индустријским железницама; врши инспекцијски
надзор у организацији, одвијању и безбедности и
интероперабилности железничког саобраћаја на
електротехничкој инфраструктури и жичарама за
транспорт лица; доноси решења, подноси пријаве; припрема одговоре по жалбама и захтевима
физичких и правних лица; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области електротехничко
инжењерство на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару, положен
возачки испит Б категорије.
Стручне оспособљености, знање и вештине
које се проверавају у изборном поступку:
познавање Закона о општем управном поступку, Закона о железници, Закона о безбедности у
железничком саобраћају, Закон о интероперабилности железничког система и Закона о инспекцијском надзору - усмено; познавање рада на
рачунару - практичном провером рада на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког
закључивања, као и организационе способности
- посредно, путем стандардизованих тестова,
вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд.

6. Радно место републички
грађевински инспектор

Група републичке грађевинске
инспекције Београд, Одељење
републичке грађевинске инспекције,
Сектор за инспекцијски надзор, звање
саветник
2 извршиоца
Бесплатна публикација о запошљавању

Опис послова: обавља инспекцијски надзор
у изградњи и употреби грађевинских објеката од значаја за Републику у оквиру делокруга
утврђеног законом; врши непосредни инспекцијски надзор над извршавањем одредаба закона и прати исход предузетих мера у инспекцијском надзору; остварује непосредан надзор
над радом органа којима је поверено вршење
инспекцијског надзора над изградњом и употребом објеката за које издају грађевинску дозволу, издаје обавезне инструкције за извршавање
закона и других прописа, као и за вршење поверених послова, и контролише њихово извршавање; организује заједничке акције са инспекторима у органима којима је поверено вршење
инспекцијског надзора над изградњом објеката
за које издају грађевинску дозволу; прикупља
извештаје, податке и обавештења о вршењу
поверених послова инспекцијског надзора;
поступа по жалбама на решење грађевинског
инспектора и прослеђује списе на даљи поступак; доноси решења и подноси пријаве; прати и
обавештава о документацији објављеној у Централној обједињеној процедури (ЦЕОП у); припрема извештаје о раду; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне,
односно стручне области грађевинско инжењерство или архитектонско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање
240ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, положен стручни испит, положен државни стручни испит, најмање три година радног
искуства у струци, положен испит за управљање
моторним возилом „Б” категорије, познавања рада
на рачунару.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о планирању и изградњи,
Закона о озакоњењу објеката, Закона о становању
и одржавању зграда, Закона о општем управном
поступку и Закона о инспекцијском надзору - усмено; познавање рада на рачунару - практичном
провером рада на рачунару; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, као и
организационе способности - посредно, путем
стандардизованих тестова; вештина комуникације
- усмено.
Место рада: Београд.

7. Радно место инспектора за
транспорт опасне робе

Група за инспекцијске послове за
транспорт опасне робе, Сектор за
инспекцијски надзор, звање саветник
1 извршилац
Опис послова: врши непосредни инспекцијски
надзор над спровођењем одредаба RID/AND, закона, других прописа и општих аката из области транспорта опасне робе у железничком и унутрашњем
водном саобраћају; врши непосредни инспекцијски
надзор над спровођењем одредаба ADR, Закона о
транспорту опасне робе и прописа донетих на основу тог закона којима се уређује поступање у складу
са правилима ADR у вези поседовања ADR сертификата о одобрењу за возило и сертификата за возача,
обука и полагање испита за стицање сертификата
за возача; предузима управне и друге мере ради
отклањања неправилности у вези са транспортом
опасне робе; доноси решења и подноси пријаве;
прати стање у вези са остваривањем законитости и
предлаже одговарајућа решења у сарадњи са Одсеком за транспорт опасне робе; сарађује са инспек-

цијским службама других државних органа и других
држава; подноси периодичне извештаје прописане
законом; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне
односно стручне области саобраћајно инжењерство, машинско инжењерство, технолошко
инжењерство, инжењерство заштите животне
средине и заштите на раду или из научне области
правне, економске или хемијске науке, на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање
енглеског језика, познавање рада на рачунару,
положен возачки испит Б категорије.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о транспорту опасне робе,
Закона о општем управном поступку и Закона о
инспекцијском надзору - усмено; познавање рада
на рачунару - практичном провером рада на рачунару; познавање енглеског језика - увидом у сертификат или други доказ (оверена фотокопија
индекса); вештина аналитичког резоновања и
логичког закључивања, као и организационе способности - посредно, путем стандардизованих тестова, вештина комуникације - усмено.
Место рада: Београд.
III Заједничко за сва радна места
Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана
од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао
радни однос у државном органу због теже повреде
дужности из радног односа и да није осуђиван на
казну затвора од најмање шест месеци.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству са назначеним радним местом на које се конкурише; изјава у
којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо
ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; оригинал или оверена фотокопија
извода из матичне књиге рођених; оригинал или
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима; оригинал
или оверена фотокопија доказа о радном искуству
у струци (потврде, решења, уговори и други акти
из којих се може утврдити на којим пословима, са
којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); оверена фотокопија или очитана возачка дозвола (за сва радна места); оригинал или оверена фотокопија сертификата или
другог доказа о познавању енглеског, језика (за
радно место број 7).
Државни службеник који се пријављује на јавни
конкурс, уместо уверења о држављанству и извода
из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради, или решење да је нераспоређен.
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Уколико се уз пријаву на конкурс прилажу фотокопије доказа, исте морају бити оверене код јавног
бележника, у суду или општини.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима/уверење о положеном
правосудном испиту. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, у суду или општини. Фотокопије докумената које
нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС”, број
18/16), прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може
да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим
ако странка изричито изјави да ће те податке
прибавити сама. Наведене доказе кандидат може
доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег
и бржег спровођења изборног поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности, да орган
прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Изјаву
о сагласности за прикупљање података на јавном
конкурсу за попуњавање извршилачких радних
места је могуће преузети на веб-страници Службе
за управљање кадровима, на адреси www.suk.gov.
rs, у делу „Документи-Обрасци“. Попуњену изјаву
је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.
IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Секретаријат Министарства - Одељење
за правне, кадровске и опште послове, Београд,
Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни конкурс“.
V Лице задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Радмила Матић, тел: 011/3622064.
VI Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведена радна места и чије су пријаве
благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и
који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, провера стручних оспособљености,
знања и вештина која се вреднују у изборном
поступку обавиће се у просторијама Службе за
управљање кадровима, Нови Београд, Булевар
Михајла Пупина 2 (источно крило) и Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
Нови Београд, Омладинских бригада 1 и Београд,
Немањина 22-26, почев од 11.03.2019. године. О
свему претходно наведеном кандидати ће бити
благовремено обавештени телефоном или електронском поштом, на бројеве или адресе које су
навели у својим пријавама.
Напомене: За оглашена радна места радни
однос се заснива на неодређено време. Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју
од пријава су приложили тражена документа. За
радна места под редним бројем 1, 2, 3, обавезно навести место рада. Кандидати који први пут
заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без
положеног државног стручног испита примају се
на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним
правосудним испитом, уместо доказа о положе-
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ном државном стручном испиту подносе доказ о
положеном правосудном испиту. Чланом 47 став
3 Закона о инспекцијском надзору („Службени
гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 - др. закон и 95/18)
прописано је да лице на пробном раду које је
радни однос засновало на радном месту инспектора на неодређено време и лице које је засновало радни однос на радном месту инспектора
на неодређено време, а нема положен испит за
инспектора, полаже испит за инспектора у року
од шест месеци од дана заснивања радног односа. Ставом 6 истог члана Закона прописано је
да изузетно, испит за инспектора није дужан да
полаже инспектор који је на дан ступања на снагу
овог закона имао најмање седам година радног
искуства на пословима инспекцијског надзора и
испуњава услове за обављање послова инспекцијског надзора. Пријаве уз које нису приложени
сви потребни докази у оригиналу или фотокопији,
као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене
и неразумљиве пријаве, биће одбачене.
Овај оглас се објављује на веб-страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре: www.mgsi.gov.rs, на веб-страници Службе за
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, веб-страници и
периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.

Б Е О Г РА Д
ДОМ ЗА ОДРАСЛА ИНВАЛИДНА
ЛИЦА
11080 Земун, Ауто-пут 18

Директор установе

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике
Србије; да је стекао високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен
у области правних, психолошких, педагошких и
андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или медицинских наука; да има најмање пет
година радног искуства у струци; да није правноснажно осуђивано за кривично дело из групе кривичних дела против живота и тела, против слобода и права човека и грађанина, против права по
основу рада, против части и угледа, против полне
слободе, против брака и породице, против службене дужности, као и против уставног уређења и
безбедности Републике Србије; да се против њега
не води истрага за кривично дело које се гони по
службеној дужности.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да приложе: уверење да су држављани Републике Србије;
оверене фотокопије дипломе; доказ о радном
искуству; радне биографије; уверење од полиције да кандидат није осуђиван не старије од
шест месеци; уверење од суда да против кандидата није покренута истрага, нити се води кривични поступак не старије од шест месеци; програм
рада за мандатни период Установе Дом за одрасла
инвалидна лица, Рок за подношење пријаве је 15
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са
потребном документацијом доставити непосредно
или поштом на адресу: Установа Дом за одрасла
инвалидна лица (конкурс за директора), 11080

Земун, Ауто-пут 18. Информације о конкурсу могу
се добити путем телефона: 011/3193-262. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање.

НОВИ ПА ЗАР
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА
16240 Медвеђа, Јабланичка 65
тел. 060/7474-474

Возач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије и две године радног искуства на
пословима возача. Поред посебних услова, кандидати треба да испуњавају и услове из одредби
члана Закона о раду: да су држављани Републике
Србије, да су пунолетни, да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање
6 месеци које их чини неподобним за обављање
послова у државним органима. Уз пријаву кандидат је обавезан да приложи следеће доказе: диплому о стручној спреми, уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, исправе којима
се доказује радо искуство на пословима возача
(потврде, решења и други акти из којих се види
на којим пословима, са којом стручном спремом и
у ком периоду је стечено радно искуство), уверење
о здравственој способности, уверење надлежног
органа да кандидат није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци,
које га чини неподобним за обављање послова у
државним органима (издаје ПУ Лесковац). Сви
докази прилажу се у оригиналу или фотокопији
која је оверена у општини или суду или код јавног
бележника. Пријава на оглас садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и
дужини радног искуства с кратким описом послова
на којима је кандидат радио до подношења пријаве
на оглас и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним
областима знања. Пријаву на оглас са комплетном
документацијом слати на адресу: Туристичка организација општине Медвеђа - директору, 16240 Медвеђа, Јабланичка бб, са назнаком „За оглас“. Лице
задужено за давање обавештења о огласу: Јелена
Поповић Благојевић, 060/7474-474. Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече од наредног дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ и истог дана ће бити објављен на
огласној табли Туристичке организације и на сајту:
www.tomedvedja.org.rs. Обавештавају се кандидати
да ће се документација враћати искључиво на писани захтев кандидата. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи
у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на
особе женског пола.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

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

Администрација и управа

ПИРОТ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

18310 Бела Паланка, Карађорђева 28

Расписује јавни конкурс
за попуњавање положаја

Начелник

на период од 5 година
Орган у коме се положај попуњава: Општинска управа Општине Бела Паланка
Положај који се попуњава: начелник Општинске управе Општине Бела Паланка, звање службеник на положају I група, 1 извршилац.
Опис послова: руководи и координира радом
Општинске управе, планира, усмерава и надзире
рад Општинске управе, усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено
функционисање као јединственог органа, остварује сарадњу организационих јединица у оквиру
Општинске управе, обавља и друге послове у складу
са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине
општине, Општинског већа и председника Општине.
Услови за кандидата: да је пунолетан држављанин Републике Србије; да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци; да му раније није престајао радни однос у
државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже
повреде дужности из радног односа; 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 стуковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјализoваним струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; да има положен државни стручни испит; да има најмање пет година радног искуства
у струци. Постављање се врши на 5 година.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефон, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства
са 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 мора бити својеручно потписана.
Уз пријаву на јавни конкурс кандидат подноси следећу докиментацију: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству;
диплому о стручној спреми; исправе којима се
доказује радно искуство у струци од најмање 5
година (потврде, решења и други акти из којих се
види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
уверење Министарства унутрашњих послова полицијске управе да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест
месеци (издато након објављивања овог конкурса); уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима (лица са
положеним правосудним испитим уместо уверења о положеном државном испити достављају
уверење о положеном правосудном испиту; лица
са положеним стручним испитом за запослене у
државним органима, уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном стручном испиту за запослене
у државним органима); исправе којима се доказује
да раније није престајао радни однос у државном
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органу, односно органу аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе, због теже повреде
дужности из радног односа. Сви докази прилажу
се у оригиналу или овереној фотокопији.
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: уверења 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.
У изборном поступку, Конкурсна комисија
врши проверу и оцењује: стручне оспособљености за рад на положају начелника Општинске
управе Општине Бела Паланка; знање из области
система локалне самоуправе познавање Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон
и 47/2018), Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, бр. 21/2016) и Закона
о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012,
83/2016 и 104/2016 - др. закон) - усмено путем
разговора); вештина комуникације, усмено, путем
разговора.
Објављивање јавног конкурса: Конкурс за
попуњавање положаја начелника ОУ Општине
Бела Паланка објављује се веб-сајту Општине
Бела Паланка и у публикацији „Послови“.
Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава на конкурс је 15 дана од дана оглашавања
у публикацији „Послови“. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве
кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, Конкурсна комисија
одбацује закључком против кога се може изјавити
жалба жалбеној комисији у року од осам дана од
дана пријема закључка. Жалба кандидата не задржава извршење закључка.
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Пријаве и докази о испуњавању услова конкурса кандидат може доставити лично на писарници ОУ Општине Бела Паланка или препорученом
пошиљком Конкурсној комисији преко ОУ Општине Бела Паланка, на адресу: 18310 Бела Паланка, Карађорђева 28, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за попуњавање положаја начелника
Општинске управе Општине Бела Паланка“.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Слађана Динић, у периоду од 7.00
до 15.00 часова, телефон: 018/855-023.
Изборни поступак: Конкурсна комисија ће о
месту, дану и времену када ће обавити провера
стручне оспособљености, знања и вештина руковођења, обавестити учеснике конкурса, чије су
пријаве благовремене и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају
услове за рад на положају начелника Општинске
управе општине Бела Паланка. 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.

ПОЖ АРEВАЦ
ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

12311 Мало Црниће, Маршала Тита 80

Расписује конкурс за постављење

Општински правобранилац
Општине Мало Црниће
на период од 5 година

УСЛОВИ: а) општи услови: да је кандидат држављанин Републике Србије; да је пунолетан; да има
општу здравствену способност; да има прописану
стручну спрему; да није осуђиван за кривично дело
на безусловну казну затвора од најмње шест месеци или за клажњиво дело које га чини неподобним
за обављањем послова у државном органу; б) други услови прописани Одлуком о Општинском правобраниоцу општине Мало Црниће („Службени гласник Општине Мало Црниће“, број: 7/2014,2/2017
и 10/2018): завршен правни факултет; положен
правосудни испит; најмање 5 година радног искуства у правној струци после положеног правосудног
испита; достојност за обављање правобранилачке
функције.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас, кандидат је дужан
да достави доказе о испуњавању услова огласа, у
оригиналу или оверену фотокопију, и то: уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених; уверење о општој
здравственој способности (накнада достава по
доношењу одлуке о пријему кандидату); 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 државном органу (уверење издаје полицијска
управа, не старије од 6 месеци); уверење основног
и вишег суда да кандидат није под истрагом и да
против њега није покренут кривични поступак (не
старије од 6 месеци); диплому о завршеном правном факултету; уверење о положеном правосудном испиту; потврду о радном искуству у правној струци после положеног правосудног испита;
исправе којима се доказује да раније није престајао радни однос у државном органу, односно
органу аутономне покрајине или јединице локалне
самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.
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 Министарства унутрашњих
послова - полицијске управе да није правоснажно осуђиван на бесусловну казну затвора од најмање шест месеци. Потребно је да учесник јавног
огласа, 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.
Образац изјаве објављен је уз јавни оглас, на сајту
Општине Мало Црниће: www.opstinamalocrnice.
rs. Пријаве са доказима о испуњавању услова
подносе се Комисији за спровођење јавног огласа за постављење Општинског правобраниоца
Општине Мало Црниће, коју образује начелник ОУ
Општине Мало Црниће, у року од 15 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“, у
затвореној коверти, са назнаком „Пријава на јавни
оглас за постављење општинског правобраниоца
Општине Мало Црниће“, на адресу: Општина Мало
Црниће, Комисији за спровођење јавног огласа за
13.02.2019. | Број 816 |
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постављење општинског правобраниоца Општине
Мало Црниће, 12311 Мало Црниће, Маршала Тита
80 или на писарници ОУ Општине Мало Црниће.
О исходу конкурса кандидати ће бити обавештени писаним путем. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Лице задужено за давање информација о огласу је Јелица
Мрдак, број телефона: 065/280-0011, сваког радног дана, од 07.00 до 15.00 часова.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА

22410 Пећинци, Слободана Бајића 5
тел. 022/400-766

Дипломирани правник
УСЛОВИ: област рада: послови јавне набавке.
Услови стручне спреме: 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 четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три
године радног искуства у струци. Докази који се
прилажу: пријава са биографијом и наводима о
досадашњем радном искуству, као и контакт телефон, а по могућности и интернет адреса, диплома
којом се потврђује стручна спрема (фотокопија).
Пријаве се могу доставити на адресу: Општинска управа Општине Пећинци, Слободана Бајића
5, са назнаком: „Пријава за радно ангажовање у
Општинској управи Општине Пећинци” или лично
предати у шалтер сали Општинске управе, радним данима од 8 до 13 часова. Рок за достављање
пријава је 15 дана од дана објављивања. Ближе
информације се могу добити на телефон: 022/400766.

ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА

22410 Пећинци, Слободана Бајића 5
тел. 022/400-766

Технички секретар начелника
Општинске управе
УСЛОВИ: област рада: ради обуке приправника;
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 четири
године или специјалистичким студијама на факултету. Докази који се прилажу: пријава са биографијом као и контакт телефон а по могућности и
интернет адреса, диплома којом се потврђује
стручна спрема (фотокопија). Пријаве се могу
доставити на адресу: Општинска управа Општине
Пећинци, Слободана Бајића 5, са назнаком „Пријава за радно ангажовање у Општинској управи
Општине Пећинци“ или лично предати у шалтер
сали Општинске управе, радним данима од 8 до 13
часова. Рок за достављање пријава је 15 дана од
дана објављивања. Ближе информације се могу
добити на телефон: 022/400-766.

Посао се не чека,
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ЗАЈЕЧАР
ОСНОВНИ СУД У КЊАЖЕВЦУ

19350 Књажевац, Кеј Димитрија Туцовића 5

Судијски помоћник - виши судијски
сарадник, звање самостални
саветник
УСЛОВИ: завршен правни факултет, односно
стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или на специјалистичким студијама на факултету; положен
правосудни испит; најмање две године радног
искуства у правној струци после положеног правосудног испита. Стручне оспособљености, знање
и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о облигационим односима,
Закона о парничном поступку, Закона о ванпарничном поступку, Закона о кривичном поступку,
Кривичног законика, Породичног закона, Закона
о извршењу и обезбеђењу - усмени разговор са
учесницима јавног конкурса, као и вештина комуникације - непосредно кроз усмени разговор са
учесницима јавног конкурса. Општи услови за рад:
држављанство Републике Србије, да је учесник
конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније
није престајао радни однос у државом органу због
теже повреде радне дужности из радног односа,
да учесник конкурса има општу здравстену способност за рад и да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава за радно место виши судијски сарадник потписана својеручно, са контакт адресом и
бројем телефона, биографија, оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству РС (не
старије од 6 месеци), оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених (трајан),
оригинал или оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема, оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном правосудном
испиту, оригинал или оверена фотокопија потврде
да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државом органу због теже повреде радне дужности из радног односа издате од стране
државног органа у коме је учесник конкурса био у
радном односу, потврда о радном искуству, оригинал или оверена фотокопија лекарског уверења о
општој здравственој способности за рад, уверење
надлежног органа да кандидат није осуђиван (не
старије од шест месеци), уверење из основног и
вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест месеци), образац
1 или 1а-изјава у којој се учесник конкурса опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће
то орган учинити уместо њих. Обрасце 1 и 1а можете преузети на интернет презентацији Основног
суда у Књажевцу у оквиру обавештења о јавном
конкурсу. Попуњену изјаву је неопходно доставити
уз напред наведене доказе.
У изборном поступку конкурсна комисија ће оцењивати у директном разговору стручну оспособљеност, знања и вештине кандидата, само међу кандидатима који испуњавају услове за рад на радном
месту које се попуњава, а на основу Критеријума
и мерила које је конкурсна комисија претходно
утврдила сходно члану 56 став 2 Закона о државним службеницима и члану 9 став 5 Правилника о
попуњавању извршилачких радних места у судовима. Вештине које комисија оцењује су комуникација, логичко и аналитичко резоновање.

Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана
и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање. Пријаве се подносе на
шалтеру пријема Основног суда у Књажевцу, на
адреси: Кеј Димитрија Туцовића 5, или поштом на
наведену адресу, са назнаком „Пријава на јавни
конкурс”.
Место, дан и време када ће се спровести
изборни поступак: 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 Основног суда у Књажевцу, о чему
ће учесници конкурса бити накнадно обавештени
телефоном.
Лице задужено за давање обавештења о
конкурсу: заменик председника суда, судија
Мирјана Павловић, контакт телефон 019/731-402,
локал 120, а обавештења се могу добити сваког
радног дана.
Напомене: Кандидат заснива радни однос на
неодређено време. Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној
фотокопији, као и непотпуне, неблаговремене,
недопуштене и неразумљиве пријаве биће одбачене закључком Конкурсне комисије. 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.
Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће
се документација враћати искључиво уз писмени захтев учесника. Основни суд у Књажевцу не
врши дискриминацију на основу расе, боје коже,
пола, вере, националности и етничког порекла
или инвалидитета. Конкуренција се заснива на
квалитету и отворена је за све који испуњавају
прописане услове. 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. Овај оглас
објављује се на интернет презентацији Основног
суда у Књажевцу, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе,
на огласној табли суда, интернет презентацији и
периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.

Посао се не чека, посао се тражи
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Трговина и услуге

Трговина и услуге
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ДОО
„НОВЕ ИДЕЈЕ“
32000 Чачак, Драгослава Бојића 115
тел. 032/559-0560, 060/027-8383
e-mail: office@noveideje.rs

Стручни сарадник за безбедност
и здравље на раду
Опис послова: спроводи поступак процене ризика; врши контролу и даје савете послодавцу у
планирању, избору, коришћењу и одржавању
средстава за рад, опасних материја и средстава и опреме за личну заштиту на раду; учествује
у опремању и уређивању радног места у циљу
обезбеђивања безбедних и здравих услова рада;
организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине; организује превентивне и периодичне прегледе и проверу опреме за
рад; предлаже мере за побољшање услова рада,
нарочито на радном месту са повећаним ризиком;
свакодневно прати и контролише примену мера
за безбедност и здравље код послодавца; прати
стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, као и болестима у вези са
радом, учествује у утврђивању њихових узрока и
припрема извештаје са предлозима и мерама за
њихово отклањање; припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад;
припрема упутства за безбедан рад и контролише њихову примену; забрањује рад на радном
месту или употребу средстава за рад, у случају
када утврди непосредну опасност по живот или
здравље запосленог; сарађује и координира рад
са службом медицине рада по свим питањима у
области безбедности и здравља на раду; континуирано усавршава знања у области безбедности и
здравља на раду; као стручно лице обавља послове безбедности и здравља на раду код другог
послодавца на основу закљученог уговора.
УСЛОВИ: високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету из
научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука,
природно-математичких наука или медицинских
наука; радно искуство: најмање три године радног
искуства на пословима у области безбедности и
здравља на раду, од момента стицања потребног
образовања и полагања потребног стручног испита; положен стручни испит за обављање послова
безбедности и здравља на раду, познавање рада
на рачунару, познавање енглеског језика, изражене комуникацијске способности. Трајање конкурса: 31.03.2019. године. Пријаве на конкурс са
мотивационим писмом, биографијом и доказима о
испуњености услова конкурса доставити на e-mail:
office@noveideje.rs, Дејан Игњовић.

ПРОИЗВОДЊА МАШИНА
И АПАРАТА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ
ВОДЕ „МАГНАВИТАЛИС“

АС - БРАЋА СТАНКОВИЋ

Call centаr agent

на одређено време од три месеца

Смедерево, Димитрија Туцовића 42

место рада: Београд
10 извршилаца
УСЛОВИ: од III степена, радно искуство небитно;
посебна знања: немачки језик - конверзацијски
ниво. Трајање конкурса: до попуне. Јављање кандидата на телефон: 062/664-622 и на имејл-адресу: sreckotoda23@gmail.com.

„ДРАЛ ТРГОВИНА“ ДОО
11070 Нови Београд, Омладинских бригада 47А
e-mail: dralbeograd@gmail.com
тел. 063/258-465, 069/4444-306

Возач теретног моторног возила
на одређено време од три месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен, потребно радно искуство од
три месеца. Кандидати своје пријаве могу слати
путем e-mail адресе: dralbeograd@gmail.com или
се пријавити на бројеве телефона: 063/258-465,
069/4444-306.

„ORION WORLD“
ДОО КРАГУЈЕВАЦ

e-mail: marina@orion-kg.com
тел. 034/335-435

Контролор завршне контроле

на одређено време 24 месеца,
предвиђен пробни рад 3 месеца
Опис посла: контрола и праћење производње;
правилно коришћење мерно-контролорне опреме,
коришћење мерне машине.
УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме,
машинске струке; пожељно познавање софтверског пакета MS Office; пожељно знање енглеског
језика - средњи ниво. Кандидати своје радне биографије могу доставити електронским путем на
адресу послодавца: marina@orion-kg.com или позвати на горенаведени телефон за више информација, најкасније до 22.02.2019. године.

„EXCLUSIVE CHANGE“ DOO
11000 Београд, Београдска 57
тел. 011/3039-580

Благајник - мењачки послови
за рад у Новом Саду
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII, VI, V или IV степен стручне спреме;
лиценца за мењачке послове; основна информатичка обука; радно искуство није битно. Рад у сменама. Рок за пријаву: 23.02.2019. Кандидати треба
да се јаве на горенаведени телефон.

АС - БРАЋА СТАНКОВИЋ
11080 Земун
тел. 062/8823-732

Бравар

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време од три месеца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, потребно
радно искуство од три месеца. Кандидати своје
пријаве могу слати путем линка: www.pekara-as.rs/
zaposlenje.html или се пријавити путем телефона:
062/8823-732.

11080 Земун
тел. 062/8823-732

Помоћник пекара

УСЛОВИ: I или II степен стручне спреме, није
потребно радно искуство. Кандидати своје пријаве могу слати путем линка: www.pekara-as.rs/
zaposlenje.html или се пријавити на број телефона:
062/8823-732.

„ДЕМЕТРА РБ“ ДОО
11070 Нови Београд, Зарија Вујошевића 80
тел. 065/334-90-16

Кафе-куварица

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање
енглеског језика. Пријаве слати на e-mail: office@
demetrarb.com, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

ШТАМПАРИЈА „ФЕЉТОН“
21000 Нови Сад, Стражиловска 17
тел. 063/7349-914

Књиговезац

за рад у Каћу
2 извршиоца
УСЛОВИ: VII, VI, V, IV, III или II степен стручне
спреме, са радним искуством од 12 месеци. Организован превоз за Каћ, обезбеђена исхрана. Рок
за пријаву: 05.03.2019. Јављање на горенаведени
број телефона.

„АС - БРАЋА СТАНКОВИЋ“ ДОО
Београд - Гроцка, Бегаљица, Бориса Кидрича 1

Пакер

на одређено време
21 извршилац
УСЛОВИ: I, II степен стручне спреме; без обзира на радно искуство. Рад у сменама, ноћни рад,
обезбеђен превоз.

Продавац

у малопродаји у пекарама на
територији Београда, на одређено
време
10 извршилаца
УСЛОВИ: од III степен стручне спреме; радно
искуство: небитно.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Начин
конкурисања: јављање кандидата на телефон:
062/8823-732, контакт особа Софија Богдановић
или на имејл: hr@pekara-as.rs, путем сајта www.
pekara-as.rs/zaposlenje.html.

“LOGISTIC” DOO
11070 Нови Београд, Народних хероја 3
тел. 063/288-358

Возач инструктор
УСЛОВИ: V степен стручне спреме у наведеном
занимању, возачка дозвола Б категорије, лиценца.
Пријаве слати у року од 15 дана од дана објављивања огласа.
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„SMART SOFT“ DOO

11070 Нови Београд, Милентија Поповића 9
тел. 064/1291-850

Возач Б категорије
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије, пожељно искуство у вожњи
(активан возач пикап).

Радник у перионици хотелског веша
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Пробни рад 1 месец. Пријаве слати у
року од 15 дана од дана објављивања огласа.

„АС - БРАЋА СТАНКОВИЋ“ ДОО
Бориса Кидрича 1, Бегаљица, Гроцка
тел. 011/440-9816

Погонски електричар
место рада Бегаљица
3 извршиоца

УСЛОВИ: одржавање машина, електроуређаја
и инсталација у погонима. Уградња поправка и
одржавање електроопреме. Евидентирање и и
извештавање претпостављеног о потребама за
резервним деловима.

Пакер

место рада Бегаљица, без обзира на
занимање и степен стручне спреме
25 извршилаца
УСЛОВИ: одвајање, контрола и евиденција готових производа; паковање производа у комерцијалну и транспортну амблажу; декларисање
производа; одговорност за стање производа.

Бравар

место рада Бегаљица
3 извршиоца
УСЛОВИ: превентивно и текуће одржавање и
ремонт процесне опреме, уређаја и инсталација:
доградња, реконструкција и уградња делова,
опреме и инсталација; провера исправности делова који се уграђју; обављање радова на монтажи
и пуштању опреме у рад; праћење исправности
функционисања опреме након интервенција;
вођење рачуна о броји и стању резервних делова и алата; контролисање и евидентирање радних
сати машина и изведених интервенција.

Продавац у малопродаји
место рада Бегаљица
5 извршилаца

УСЛОВИ: припрема и излагање производа за продају; услуживање купаца и рад на каси.

Магационер

место рада Бегаљица
15 извршилаца
УСЛОВИ: пријем и отпрема робе; сортирање, утовар и истовар робе и повратне амбалаже; одговорност за исправност и примопредају докумената
у смени; одговорност за стање робе у магацину.
ОСТАЛО: Кандидати своје пријаве могу доставити
путем сајта: www.pekara-as.rs/zaposlenje.html.

www.nsz.gov.rs
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„MERIDIAN TECH“
ДОО БЕОГРАД

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

Оператер на уплатном месту

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.

Београд, Булевар Михаила Пупина 10Б
е-mail: career@meridianbet.rs

пробни рад 6 месеци
8 извршилаца (Београд - 3,
Суботица - 3, Шабац - 1,
Аранђеловац - 1)

Опис посла: куцање тикета, рад на каси.
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема; без
радног искуства; основна информатичка обука
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). Рад у сменама, радно време дуже од пуног (48 сати недељно); послодавац организује бесплатну обуку у
трајању од 3 недеље (обука нема комерцијални
основ, односно лица која се укључују у програм
обуке не сносе трошкове по било ком основу).
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу
да доставе радне биографије мејлом: career@
meridianbet.rs.

„HOLY GHOST GMBH“ DOO
Умчари, Булевар ЈНА 10А
тел. 065/8700-101

Шеф производње
10 извршилаца

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

Кројач (женске гардеробе)

DELHAIZE SERBIA
ДОО БЕОГРАД

10 извршилаца

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

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

Продавац

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

Пеглер

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

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

Шивач (женске гардеробе)

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.

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

АС И СТР „МИОЉУБ ЋУРЧИЋ ПР“
ДОО

10 извршилаца

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.

„ТРГОЦЕНТАР“ ДОО

Београд, Војводе Скопљанца 31
e-mail: autoservismiki@beotel.rs
tел. 011/2473-555, 2472-276
3971-240, 3972-062

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

Руководилац ауто-сервиса - шеф
пријемног одељења

Продавац у пекари

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.

50 извршилаца

пробни рад 1 месец

Самостални ауто-механичар
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

100 извршилаца

Пекар

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.
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„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.

Помоћни кувар

пробни рад 1 месец
2 извршиоца
УСЛОВИ: II степен стручне спреме; радно искуство: минимум 6 месеци.

Конобар

пробни рад 1 месец
2 извршиоца
УСЛОВИ: конобар, III - IV степен стручне спреме;
радно искуство: минимум 6 месеци.
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.

СЗТР „ГОРАН“
Београд, Драгише Васића 18
Алтина - Земун
тел. 063/242-007

Ауто-механичар у сервису
аутомобила

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

„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.

VICONT VEKTOR DOO
11000 Београд, Кумодрашка 380
тел. 011/3985-600

Менаџер продаје
4 извршиоца

УСЛОВИ: VI - VII степен стручне спреме; пожељно
искуство у продаји резервних делова за привредна возила и аутобусе; знање рада на рачунару;
знање енглеског језика; возачка дозвола Б категорије, познавање продајних техника; изражене
преговарачке вештине; флексибилност, динамичност, самоиницијативност. Кандидати пријаву
могу да пошаљу на e-mail: office@vicont.rs. Конкурс
је отворен до 01.03.2019. године.

„ZIJIN BOR COPPER“
ДОО БОР

Преводилац за кинески језик
на одређено време 12 месеци
5 извршилаца

Опис посла: превођење са српског на кинески и
са кинеског на српски језик (усмена и писана конверзација).

Бесплатна публикација о запошљавању

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор медицине, специјалиста у
радиолошкој дијагностици

пробни рад од 2 месеца, у Служби
за радиолошку, ултразвучну и
лабораторијску дијагностику, Одсек за
радиолошку дијагностику
УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву
доставе: фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију уверења о
положеном специјалистичком испиту, фотокопију
решења о упису у Лекарску комору или фотокопију
дозволе за рад - лиценце, уверење да нису осуђивани (издаје МУП, не старије од 6 месеци), уверење
да се против кандидата не води истрага и кривични поступак (издаје суд, не старије од 6 месеци),
кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Кандидати који испуњавају услове огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних
информације и провере стручног знања, који су
важни за доношење одлуке о пријему.

Виша/струковна медицинска сестра
у консултативно-специјалистичкој
служби, пробни рад од 2 месеца

УСЛОВИ: стручна спрема/образовање на основним
студијама првог степена (струковне академске), по
прописима који уређују високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005
године, стручни испит, најмање шест месеци у
звању више/струковне медицинске сестре. Кандидати су обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе о завршеној вишој/струковној школи,
фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију дозволе за рад - лиценце или решења
о упису у комору, уверење да кандидат није осуђиван, не старије од 6 месеци (уверење издаје МУП),
уверење да се против кандидата не води истрага
и кривични поступак, не старије од 6 месеци (уверење издаје суд), кратку биографију са адресом и
контакт телефон. Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне
за доношење одлуке о пријему.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору ће бити објављена на огласној
табли поред писарнице у приземљу Дома здравља
Раковица, Краљице Јелене 22, Београд. Пријаве
слати поштом на адресу: Дом здравља Раковица,
11090 Београд, Краљице Јелене 22, са назнаком
„За оглас“ или лично доставити у писарницу Дома
здравља Раковица.

Бор, Ђорђа Вајферта 29
тел. 064/817-8832
е-mail: hr@zijinbor.rs

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани
професор кинеског језика и књижевности - мастер
професор кинеског језика и књижевности; дипломиран филолог; могу конкурисати и лица ван траженог образовног профила уколико испуњавају
остале услове; радно искуство: небитно; кинески
језик - виши или конверзацијски ниво; енглески
језик - средњи ниво; знање рада на рачунару средњи ниво. Oбезбеђен смештај. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да
доставе путем имејла или да се јаве на телефон
послодавца.

Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Стишка бб

Референт за финансијскорачуноводствене послове, послови
обрачуна зараде и ликвидатуре

на одређено време до повратка
запосленог радника са дужег одсуства

Посао се не чека, посао се тражи

Опис посла: врши обрачун зарада и накнада зараде
на основу радних листа и решења, саставља рекапитулације и прописане обрасце у вези исплаћених
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зарада, доприноса и пореза на зараде и накнаде
зарада, саставља обрасце прописане за утврђивање стажа осигурања који улазе у пензијски
основ, води евиденцију о потрошачким кредитима,
врши контролу рачуна, новчаних докумената, готовинских исплата и дневних благајничких извештаја,
врши ликвидацију целокупне материјално-финансијске документације, испоставља налоге за
исплату према добављачима, води књигу улазних
и излазних фактура, саставља месечне извештаје о
порезу на додатну вредност, испоставља фактуре
за извршене медицинске услуге, води преписку са
повериоцима и дужницима, обавља и друге послове своје струке по налогу непосредног руководиоца. За обављање ових послова непосредно је одговоран директору Дома здравља.
УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, кандидат треба да испуњава и следеће услове: завршена средња економска школа. Уз пријаву на оглас
са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, као доказе о испуњености услова кандидати
достављају и: оверену копију дипломе о завршеној средњој економској школи, копију личне карте
(очитане податке са личне карте), копију извода
из матичне књиге венчаних (уколико су диплома
или уверење издати на девојачко презиме). Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат
је дужан да достави: лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос; уверење да није осуђиван
(издаје МУП), не старије од 6 месеци, уверење да
се против кандидата не води истрага и кривични
поступак (издаје суд), не старије од 6 месеци. Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене
документе у захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос. Кандидати могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних информација
које могу бити важне за доношење одлуке о избору. Кандидатима који не буду изабрани не враћа се
поднета документација. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе лично или
путем поште на адресу: Дом здравља Мало Црниће,
Стишка бб, Поштански фах 70, 12311 Мало Црниће,
са назнаком „Пријава на оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
СРБИЈЕ „Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ
БАТУТ“
11000 Београд, Др Суботића 5

Maгационер/економ

у Одељењу за финансијскорачуноводствене послове
Службе за правне, финансијскорачуноводствене, техничке и помоћне
послове
Опис послова и радних задатака: Прима и складишти робу у магацин. Издаје робу из магацина.
Чува, класификује и евидентира робу. Контролише стање залиха складиштене робе. Учествује у
изради планова набавки ради попуњавања магацина. Наручује робу и врши сравњивање улаза и
излаза робе са материјалним књиговодством. Води
прописану документацију за правилно и уредно
магацинско пословање. Врши сравњивање стања
магацина са књиговодственом аналитиком. Одговара за хигијену магацинског простора и целокупну робу у магацину и рокове њене употребе.
УСЛОВИ: средње образовање, изузетно: основно
образовање и радно искуство на тим пословима
стечено до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим
организацијама у јавном сектору, знање рада на
рачунару, организационе способности.
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ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на e-mail: prijava@
batut.org.rs или на адресу: Институт за јавно
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“,
11000 Београд, Др Суботића 5, са назнаком „За
конкурс - мaгационер/економ“. Само ће кандидати
који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ
„Др ВУКАН ЧУПИЋ“
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8
тел. 011/3108-251

Радник у вешерају

на одређено време до 3 месеца
4 извршиоца
УСЛОВИ: основна школа. Пријаве слати у року од
15 дана од дана објављивања огласа.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд
Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Доктор стоматологије
на одређено време

УСЛОВИ: стоматолошки факултет, стручни испит,
лиценца, радно искуство најмање 6 месеци у звању
доктора стоматологије. Пробни рад 3 месеца.
Пријаве са кратком биографијом, адресом, контакт
телефоном и неовереним фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност услова конкурса предају се преко писарнице Дома здравља (III
спрат, соба бр.3), на наведеној адреси, са назнаком
за који конкурс се подноси пријава. Одлука о избору
ће бити објављена на огласној табли Дома здравља
поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити
лично обавештен телефонским путем.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Јована Шербановић 14

Доктор медицине

на одређено време од 24 месеца, због
повећаног обима посла
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1
степен стучне спреме; положен стручни испит;
познавање рада на рачунару; минимум две године радног искуства у струци из области здравства;
возачка дозвола за Б категорију. Као доказе о
испуњености услова кандидати подносе неоверене фотокопије следећих докумената: пријаву на
оглас са биографијом, бројем телефона, адресом
и имејл-адресом; фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету - VII/1 степен стручне спреме; фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; фотокопију уверења о личним
подацима из матичне евиденције фонда ПИО за
утврђивање дужине радног стажа; фотокопију
возачке дозволе. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови“ Националне службе за
запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку
овог рока сматраће се неблаговременим и неће
бити разматране. Контакт телефон: 012/222-690.
Пријаве на оглас доставити на горенаведену адресу, са назнаком „За оглас“, сваког радног дана од
07.00 до 14.30 часова.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
СРБИЈЕ „Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ
БАТУТ“
11000 Београд, Др Суботића 5

Технички секретар

за рад у Одељењу за ХИВ инфекцију,
ППИ, хепатитисе и туберкулозу
Центра за контролу и превенцију
болести
Опис послова и радних задатака: Припрема материјал, заказује и води евиденцију састанака,
рокова и обавеза руководиоца службе. Припрема, разврстава и дистрибуира службену пошту и
другу документацију и води евиденцију о кретању
дистрибуиране поште и извршеној кореспонденцији. Комуницира са странкама путем телефона.
Спроводи странке према протоколу. Прикупља,
уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа, извештаја и пројеката.
Пружа подршку у обради података из делокруга
рада. Обезбеђује административно-логистичку
подршку за организацију састанака, надзорних и
верификационих посета, едукација, радионица и
сл. вођење записника и листе евиденција са састанака и вођење евиденције о роковима за извршење задатака од стране запослених у Одељењу
или од стране партнера у спровођењу програма/
пројеката. Учествује у дистрибуцији штампаног
материјала. Обављање административно-техничких послова везаних за функционисање Одељења
и програмских активности, као што су: планирање и благовремено обезбеђивање потреба за
канцеларијским и другим потрошним материјалом, неопходним за функционисање Одељења у
сарадњи са запосленима у Одељењу, комуникација и пословна кореспонденција са учесницима у
спровођењу програма и другим заинтересованим
странама, организовање и одржавање база контакт података учесника у реализацији програма
и пројеката, као и свих кључних актера за спровођење програма и пројеката. Учествује у изради система електронског архивирања целокупне
документације уз организовање и спровођење јасног система чувања документације, публикација
и других штампаних материјала. Обавља и друге
послове по налогу шефа Одељења.
УСЛОВИ: средње образовање, изузетно основно
образовање и радно искуство на тим пословима
стечено до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим
организацијама у јавном сектору, знање рада на
рачунару, знање писаног и говорног енглеског
језика, организационе способности.
ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на e-mail: danijela_
priljeva@batut.org.rs или на адресу: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“,
11000 Београд, Др Суботића 5, са назнаком „За
конкурс - тeхнички секретар“. Само ће кандидати
који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

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

Доктор медицине
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен стручне спреме, обављен приправнички стаж
и положен стручни испит и минимум 6 месеци радног искуства на пословима доктора медицине. Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију
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са адресом, контакт телефоном и мејл адресом и
неоверене фотокопије радне књижице, дипломе о
завршеној школи, положеног стручног испита.

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове
УСЛОВИ: завршен економски факултет, VII степен
стручне спреме и минимум 1,5 година радног искуства на сличним пословима. Кандидати су обавезни да доставе: кратку биографију са адресом,
контакт телефоном и имејл-адресом и неоверене
фотокопије радне књижице и дипломе о завршеној школи.
ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом
достављају се у затвореним ковертама, на адресу: Институт за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, Правна служба, са назнаком „Пријава
за конкурс“, са навођењем радног места за које
се конкурише. Пријаве морају да буду примљене
у Институту за рехабилитацију најкасније осмог
дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“ Националне службе за запошљавање, и
то најкасније до 21.02.2019. године као последњег
дана рока за подношење пријава до 14 часова,
без обзира на начин доставе. Пријаве које буду
примљене у Институту за рехабилитацију после
истека дана и сата наведеног у овом огласу, одбациће се као неблаговремене и неотворене ће се
вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата
када су примљене у Институту за рехабилитацију.
Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном
документацијом ће бити одбијене.

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

Медицинска сестра - техничар
пробни рад од 6 месеци

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

Медицинска сестра - техничар

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему
(претходно искуство у раду, додатно образовање
или оспособљеност, дужина трајања школовања
и сл.). Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за
које се прима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
11306 Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Доктор медицине
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 уз
пријаву 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. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији Националне службе
за запошљавање „Послови“. Пријаве се подносе
на адресу: Српско-грчког пријатељства 17, Гроцка
или непосредно у канцеларији писарнице Правно-кадровске службе ДЗ. 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.

ДОМ ЗА СТАРЕ
„МАРИЈА“ ДОО ЧЕНЕЈ

21000 Нови Сад, Међународни пут 247
тел. 064/6578-801

Опис послова: одржава хигијену просторија и
опреме у коме се обавља здравствена делатност;
одржава хигијену у административним просторијама; одржава хигијену у заједничким просторијама
здравствене установе и околине здравствене установе; обавља дистрибуцију веша, одеће и другог
са одељења и на одељење (преузимање чистог
и одношење прљавог); учествује у спровођењу
програма радне и окупационе терапије пацијената
у сарадњи и координацији са надлежним запосленима, а у циљу психосоциорехабилитационог
третмана пацијената; ради и друге истоврсне
послове по налогу претпостављеног; непосредно
је одговоран главној сестри/техничару одељења/
одсека у коме ради.
УСЛОВИ: образовање: основно образовање. Кандидати морају предати: кратку биографију (CV) и
оверену фотокопију сведочанства о завршеном
основном образовању.

2) Помоћни радник економија/
кухиња

на одређено време, најдуже до 3
месеца, због повећаног обима посла
2 извршиоца
Опис послова: примењује мере противпожарне
заштите и безбедности здравља на раду; обавља
физичке послове: истовар и утовар, пренос и
транспорт робе, материјала и опреме и др.; врши
мање поправке на објекту; води евиденцију о
кваровима и извршеним поправкама; одржава
површину око објекта; одржава хигијену објекта
и околине; по потреби рукује пољопривредним
машинама за чије руковање није потребна посебна дозвола; учествује у спровођењу програма радне и окупационе терапије пацијената у сарадњи
и координацији са надлежним запосленима, а
у циљу психосоциорехабилитационог третмана
пацијената; обавља и друге истоврсне послове
по претпостављених; непосредно је одговоран
начелнику одељења и шефу.
УСЛОВИ: образовање: основно образовање. Кандидати морају предати: кратку биографију (CV) и
оверену фотокопију сведочанства о завршеном
основном образовању.

3) Домар - мајстор одржавања зидар

на одређено време, по основу замене
до повратка радника са боловања

Медицински техничар

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

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - педијатријског или општег смера, положен стручни испит и
најмање 6 месеци радног искуства.

УСЛОВИ: IV степен, медицинска сестра; положен
стручни испит за здравствене раднике; радно
искуство није битно. Обезбеђена исхрана. Рок за
пријаву: 04.03.2019. Јављање кандидата на горенаведени број телефона.

Опис послова: обавља прегледе објекта, врши
контролу исправности инсталација, противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава; обавља механичарске/електричарске/водоинсталатерске/браварске/столарске/лимарске/
молерске и сл. послове, послове ложача, као и
друге радове одржавања и поправки; припрема
објекте, опрему и инсталације за рад; обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима
и инсталацијама; пушта опрему или постројења у
оперативни рад и зауставља на крају оперативног
рада или у случају поремећаја или квара; прати
параметре рада и подешава опрему и постројење;
рукује постројењима у котларници; обавља
редовне прегледе објеката, опреме, постројења и
инсталација, према плану одржавања; води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама.
Учествује у спровођењу програма радне и окупационе терапије пацијената у сарадњи и координацији са надлежним запосленима, а у циљу психосоциорехабилитационог третмана пацијената;
обавља и друге истоврсне послове по налогу претпостављених; непосредно је одговоран пословођи
и начелнику одељења.

Спремач/спремачица у
просторијама у којима се пружају
здравствене услуге

за потребе Одсека за помоћне послове
на одређено време, по основу замене
до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: нижа стручна спрема и 6 месеци радног
искуства на одговарајућим пословима.
ОСТАЛО: Пријаве се шаљу у затвореној коверти
на наведену адресу Клинике, са назнаком радног
места за које се конкурише. Приликом пријаве на
конкурс кандидати су дужни да доставе следећа
документа: кратку биографију; фотокопију личне
карте; фотокопију дипломе о завршеној школи;
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту (за радно место медицинска сестра - техничар);
фотокопију радне књижице или другог доказа
о радном искуству кандидата (уговори о раду,
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).
Бесплатна публикација о запошљавању

2 извршиоца

Неговатељ старих и болесних
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме, без
обзира на радно искуство. Обезбеђена исхрана.
Рок за пријаву: 04.03.2019. Јављање кандидата на
горенаведени број телефона.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН“ У КОВИНУ
26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-234, факс: 013/741-166

1) Спремачица на одељењу

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

13.02.2019. | Број 816 |

19

Медицина

УСЛОВИ: средње образовање, изузетно: основно
образовање и радно искуство на тим пословима
стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.
Кандидати морају предати: кратку биографију
(CV), оверену фотокопију дипломе о завршеном
средњем образовању или завршеном основном
образовању и потврду о радном искуству на тим
пословима.

4) Кувар

на одређено време, најдуже до 3
месеца, због повећаног обима посла
2 извршиоца
Опис послова: припрема све врсте јела по јеловнику и нормативима исхране; припрема и обликује све врсте посластица; контролише исправност
намирница; утврђује потребне количине намирница на основу норматива и резервација и саставља
листу за набавку намирница; контролише квалитет припремљеног јела; сервира јела; припрема
јеловник; одржава хигијену у кухињи; одржава
хигијену средстава за припрему и обраду намирница; одваја по требовању храну за одељења;
учествује у спровођењу програма радне и окупационе терапије пацијената у сарадњи и координацији са надлежним запосленима, а у циљу
психосоциорехабилитационог третмана пацијената; обавља и друге истоврсне послове по налогу
претпостављених; непосредно је одговоран главном кувару и шефу кухиње.
УСЛОВИ: средње образовање. Кандидати морају
предати: кратку биографију (CV) и оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању.

5) Техничар одржавања одеће у
посебним условима рада

на одређено време, најдуже до 3
месеца, због повећаног обима посла
3 извршиоца
Опис послова: пере веш, гардеробу, постељину,
радну одећу и остало рубље; суши и пегла веш
и одећу; врши обележавање рубља и његово
крпљење; чисти и дезинфикује машине за сушење
и пеглање рубља, као и радне просторије перионице; требује и преузима материјал за потребе
одржавања одеће. Учествује у спровођењу програма радне и окупационе терапије пацијената у
сарадњи и координацији са надлежним запосленима, а у циљу психосоциорехабилитационог третмана пацијената. Обавља и друге истоврсне послове
по налогу непосредног руководиоца; непосредно је
одговоран пословођи перионице.
УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати морају
предати: кратку биографију (CV) и оверену фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању.
ОСТАЛО: Пријаве са потребним доказима достављају се поштом на горенаведену адресу, или
лично у архиви болнице, са назнаком „Оглас“, у
року од 8 дана од дана објављивања огласа код
Националне службе за запошљавање. Изабрани
кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење о општој здравственој способности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР

18420 Блаце, Браће Вуксановић 55
тел. 027/371-464

19000 Зајечар, Расадничка бб

Психолог

Медицинска сестра - техничар

у Одељењу кућног лечења и неге, на
одређено време, а најдуже до годину
дана, због повећaног обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, са положеним стручним испитом, лиценцом
и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Уз пријаву са кратком биографијом
кандидати достављају и оверене фотокопије
дипломе, уверења (потврде) о положеном стручном испиту и лиценце; неоверену фотокопију или
очитану личну карту. Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат доставља лекарско
уверење. Пријаве достављати лично или поштом
на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на
оглас за медицинску сестру - техничара“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Докази приложени уз пријаву биће
враћени кандидатима само уз њихов захтев.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
„ТИМОК“

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и
следеће услове: VII степен стручне спреме, завршен филозофски факултет, смер психологија и
положен стручни испит. Уз молбу кандидати треба да приложе следећу документацију: оверену
фотокопију дипломе о завршеном факултету;
уверење о положеном стручном испиту; извод из
матичне књиге рођених - венчаних; биографију.
Приликом заснивања радног односа кандидати
су дужни да доставе лекарско уверење као доказ
о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос. Молбе се предају Служби
за опште и правне послове Здравственог центра
Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 дана од дана
објављивања.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине

19000 Зајечар, Сремска 13

Доктор медицине

за рад у Центру за микробиологију,
уз могућност упућивања на
специјализацију из медицинске
микробиологије, пробни рад од 3
месеца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање
радног односа утврђених законом, кандидати
треба да испуњавају и следеће посебне услове:
VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит, лиценца
издата од стране Лекарске коморе Србије или
решење о упису у Лекарску комору. 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 о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или решења о упису у
Лекарску комору Србије, изводе 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 правне и опште послове. Оглас објавити на веб-сајту Завода.

Национална служба
за запошљавање

за рад у Служби за
пнеумофтизиологију, на одређено
време, ради замене привремено
одсутне запослене до истека
породиљског одсуства
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит, лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.

2. Доктор медицине

за рад у Служби за гинекологију
и акушерство са неонатологијом,
на одређено време, ради замене
привремено одсутне запослене до
истека породиљског одсуства
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен,
стручни испит, лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању доктора медицине.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: молбу за пријем
и биографију, са адресом, контакт телефоном;
оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
фотокопију личне карте или очитане податке са
личне карте (уколико је чипована); фотокопију
извода из матичне књиге венчаних (уколико су
дипломе или уверења издати на девојачко презиме); oверену фотокопију лиценце издате од
надлежног органа. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Изабрани кандидати пре заснивања радног
односа дужни су да доставе лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања
у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа
у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. Оглас је објављен и на вебсајту Министарства здравља Републике Србије.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаву доставити у затвореној
коверти, са назнаком „За оглас“, са називом и
редним бројем радног места за које се конкурише, на горенаведену адресу.
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ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1) Доктор медицине - изабрани
лекар
за рад у Слуби опште медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају
и посебне услове: завршен медицински факултет
- VII/1 степен стручне спреме, положен стручни
испит и поседовање лиценце за рад или решења
о упису у комору. Кандидати достављају: пријаву
у којој наводе за које радно место се пријављују;
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.

Спремачица

у просторијама у којима се пружају
здравствене услуге, у Одсеку за
одржавање хигијене објеката и
опреме
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и
посебне услове: основно образовање. Кандидати
достављају: пријаву у којој наводе за које радно
место се пријављују; кратку биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију
дипломе о основном образовању; изјаву да су
здравствено способни за послове за које подносе пријаву; фотокопију извода из матичне књиге
рођених.
ОСТАЛО: Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу
бити важни за одлуку о пријему. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави
наведени документ у остављеном року, са њим се
неће закључити уговор о раду. Пријавe на оглас
могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве са документацијом доставити на горенаведену адресу. Оглас је објављен и на веб-сајту
Министарства здравља.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине - изабрани
лекар

на одређено време, због замене
привремено одсутне запослене, до
њеног повратка на рад, у Одељењу за
здравствену заштиту школске деце
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају
и посебне услове: завршен медицински факултет
- VII/1 степен стручне спреме, положен стручни
испит и поседовање лиценце за рад или решења
о упису у комору.

2. Магистар фармације

на одређено време, због замене
привремено одсутне запослене, до
њеног повратака на рад, за рад у
јединици за снабдевање лековима
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и
посебне услове: високо образовање на интегрисаним академским студијама фармације, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године; високо образовање на
основним студијама фармације у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит; лиценца за рад или
решење о упису у комору.
ОСТАЛЧО: Кандидати достављају: пријаву у којој
наводе за које радно место се пријављују; 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
наведени документ у остављеном року, са њим се
неће закључити уговор о раду. Пријавe на оглас
могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Пријаве са документацијом доставити на горенаведену адресу. Оглас је објављен и на веб-сајту
Министарства здравља.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Педијатријска сестра

за рад у Одељењу за здравствену
заштиту предшколске и школске
деце, на одређено време до повратка
одсутног радника
УСЛОВИ: општи услови у складу са законом о
раду; средње образовање из области медицине,
IV степен стручне спреме, педијатријска сестра,
положен стручни испит, лиценца. Кандидати су
обавезни да уз пријаву доставе: оверен препис
или фотокопију дипломе о завршеној средњој
медицинској школи, оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверен препис или фотокопију лиценце или решења
о упису у комору, биографију са адресом и контакт телефон. Изабрани кандидат је обавезан да
приликом заснивања радног односа достави уверење о здравственој способности. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на
оглас доставити лично или поштом на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас број
3/2019“. Пријаве са непотпуном документацијом,
као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Контакт телефон: 018/804-256.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево, Жике Поповића 48

1) Доктор медицине

на одређено време због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидат мора
испуњавати и следеће услове: VII/1 степен стручне спреме - доктор медицине, положен стручни
испит за звање доктор медицине и поседовање
лиценце или решења о упису у комору. 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 пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву са
биографијом и потребном документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас за радно место ___________ редни
број __________”. Потребна документација: пријава на конкурс са биографијом, оверена фотокопија
дипломе о завршеној школи, оверена фотокопија
уверења о положеном стручном испиту, оверена
фотокопија лиценце или решења о упису у комору, извод из матичне књиге рођених (фотокопија
која не може бити старија од 6 месеци), уверење
о држављанству (фотокопија не старија од 6 месеци), уверење из суда (не старије од 6 месеци).

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

Медицинска сестра техничар

на болничком одељењу за потребе
Службе за унутрашње болести Одсека
за дерматовенерологију, 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
Службе ортопедије и трауматологије,
пробни рад од три месеца.
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)“.

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

Медицинска сестра

на одређено време, уз могућност
продужења уговора
УСЛОВИ: медицинска сестра, без обзира на радно
искуство, положен стручни испит.
13.02.2019. | Број 816 |
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Медицина

Болничар - неговатељица

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

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“

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

Фармацеутски техничар

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

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
„FENIX-APOTEKA“

Нови Сад, Булевар ослобођења 30а
тел. 063/54-2727, 063/8310-861
е-mail: eurolink@eunet.rs

же измене у процедуралном раду у оквиру акредитацијских стандарда, обавља и друге послове
из делокруга своје струке по налогу непосредног
руководиоца и начелника службе којима је одговоран за свој рад.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а
тел. 011/2667-755

Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима

на одређено време по основу замене
привремено одсутног радника, пробни
рад три месеца
УСЛОВИ: средња медицинска школа, општи
или педијатријски смер, положен стручни испит,
лиценца за рад. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе оверене фотокопије:
дипломе о завршеној школи, уверење о стручном
испиту; лиценца за рад; извод из матичне књиге
рођених; доказ о радном искуству (уговори о раду,
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).
Приликом заснивања радног односа кандидат је
дужан да достави лекарско уверење као доказ о
здравственој способности за послове на које се
прима, потврду да се против лица не води судски
поступак као и потврду о неосуђиваности. Пријаве са потребном документацијом достављају се на
адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска
17а - Правна служба. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
„МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

Дипломирани фармацеут

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

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; пожељно радно искуство у траженом занимању; рад на рачунару, основни ниво - обавезно; енглески језик,
почетни ниво - пожељно; стручни испит - пожељно.

Доктор медицине - изабрани лекар
за одрасле

2 извршиоца

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: фармацеутски техничар; пожељно радно искуство у траженом занимању; рад на рачунару, основни ниво - обавезно; енглески језик,
почетни ниво - пожељно; стручни испит - пожељно.
ОСТАЛО: рад у сменама, обезбеђен превоз.
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу
своје пријаве да доставе путем мејла или да се
јаве на контакт телефоне. Лице за контакт: Јасминка Шврака.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а
тел. 011/2667-755

Оглас објављен у публикацији “Послови”
16.01.2019. године поништава се у целости.

Национална служба
за запошљавање
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пробни рад 2 месеца
2 извршиоца

Опис послова: организује и спроводи мере на
очувању и унапређењу здравља појединаца и
породице,ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, односно, на
спровођењу скрининг програма у складу с посебним програмима донетим у складу са прописима и планом рада службе, врши дијагностику и
благовремено лечење пацијената,указује хитну
медицинску помоћ,упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским
индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наставак
лечења пацијента, прописује лекове и медицинска средства, спроводи здравствену заштиту из
области менталног здравља у смислу превенције
у оквиру прописаног скрининга, ране дијагностике поремећаја, упућивања на специјалистичко
консултативни преглед, прописивање препоручене терапије и упућивање на виши ниво здравствене заштите,у поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар упућује пацијента
на секундарни и терцијарни ниво, на основу
мишљења доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине упућује пацијента на
терцијарни ниво, води потпуну медицинску документацију о здравственом стању пацијента, фактурише здравствене услуге које пружа, даје оцену
радне способности и упућује на лекарску и инвалидску комисију, ради у комисијама и на посебним
програмима, издаје стручно мишљење, лекарско
уверење, на лични захтев и на службени захтев
код одређених случајева болести и повреда, у
стручном раду је самосталан и одговоран за координаторни рад у својој јединици, прати и предла-

УСЛОВИ: високо образовање - медицински факултет: на интегрисаним академским студијама, по
пропису који уређује високо образовање, почев од
10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стучни испит, лиценца, најмање
шест месеци радног искуства у звању доктора
медицине, познавање рада на рачунару (основни
пакет MS Office и Windows окружење).
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или решења о упису у комору и
фотокопију држављанства. Доставити неоверене
фотокопије, које се не враћају кандидатима. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
огласа, поштом или личном доставом у писарницу
Дома здравља „Др Милутин Ивковић“, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба 12. Обавезно назначити за
које радно место се конкурише. Резултати огласа
ће бити објављени на сајту Дома здравља www.
dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

Доктор медицине - специјалиста
изабрани лекар за децу
пробни рад 2 месеца

Опис послова: организује и спроводи мере на
очувању и унапређењу здравља појединаца и
породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, односно, на
спровођењу скрининг програма у складу с посебним програмима донетим у складу са прописима и планом рада службе, врши дијагностику
и благовремено лечење пацијената, прописује
лекове и медицинска средства, указује хитну
медицинску помоћ, упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским
индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наставак
лечења пацијента, спроводи здравствену заштиту
из области менталног здравља, у поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар
упућује пацијента на секундарни и терцијарни
ниво, води потпуну медицинску документацију о
здравственом стању пацијента, фактурише здравствене услуге које пружа, сви лекарски прегледи и здравствене услуге из области педијатрије:
превентивни лекарски прегледи, лекарски прегледи у саветовалишту, лекарски преглед пре
имунизације, лекарски преглед за превремени
полазак детета у школу, педијатријски преглед
новорођенчета у стану, преглед пред упућивање
у установу за колективни боравак, категоризација
деце ометене у психо-физичком развоју, едукација
средњег, вишег и високог кадра у оквиру Програма стручног усавршавања, стручно води здравствене раднике током стажа и приправничког стажа и одговоран је за њихов рад, ради у комисијама
и на посебним програмима према плану у складу
са позитивним прописима, вођење електронског
здравственог картона, вакциналног картона, спровођење здравствено-васпитног рада у складу са
планом, саветовање са родитељима, одговара за
заштиту на раду за себе и за свој тим, обавља и
друге послове из домена своје струке по налогу
непосредног руководиоца, за свој рад одговоран
је непосредном руководиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: високо образовање, медицински факултет:
на интегрисаним академским студијама, по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из
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педијатрије, на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из педијатрије; стручни испит;
лиценца; специјалистички испит; најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора
медицине, познавање рада на рачунару (основни
пакет MS Office и Windows окружење).
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију дипломе о завршеној специјализацији, фотокопију лиценце или решења о упису у
Комору и фотокопију држављанства. Доставити
неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања огласа, поштом или личном
доставом у писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба
бр.12. Обавезно назначити за које радно место се
конкурише. Резултати огласа ће бити објављени
на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на
огласној табли - IV спрат.

Доктор медицине специјалиста
у специјалистичкој делатности интерна медицина
пробни рад 2 месеца

Опис послова: врши и интернистичке прегледе
пацијената, врши интерпретацију електрокардиограма, предлаже медикаментозну и другу терапију у извештају о здравственом стању пацијента
ради у комисијама уколико је то потребно, фактурише здравствене услуге које пружа ради и друге
послове из области своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе, којима
је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: високо образовање, медицински факултет: на интегрисаним академским студијама, по
пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из интерне медицине, едукација из
ултразвучне дијагностике; на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација
из интерне медицине, едукација из ултразвучне
дијагностике; стручни испит; лиценца; специјалистички испит; најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине,
познавање рада на рачунару (основни пакет MS
Office и Windows окружење).
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
фотокопију дипломе о завршеној специјализацији, фотокопију лиценце или решења о упису у
Комору и фотокопију држављанства. Доставити
неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања огласа, поштом или личном
доставом у писарницу Дома здравља „Др Милутин Ивковић“, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба
бр.12. Обавезно назначити за које радно место се
конкурише. Резултати огласа ће бити објављени
на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на
огласној табли - IV спрат.

Медицинска сестра - техничар у
амбуланти за здравствену заштиту
деце
пробни рад 2 месеца

Опис послова: бави се здравствено-васпитним
радом из домена своје области, припрема и учествује у обављању превентивних прегледа, обрада
Бесплатна публикација о запошљавању

рана, фиксациони завој, скидање конаца и копчи,
фракционарно давање серума и других лекова,
обрада опекотина, давање интравенских ињекција, давање ИМ и СЦ ињекција у служби и стану
болесника, давање вакцине и превијање у служби
и у стану болесника, узимање бриса из носа и грла,
одговорна је за правилно вођење медицинске документације, евиденција корисника, дневне рекапитулације медицинског рада, месечни преглед медицинског рада, пријава заразних обољења, пријава
хроничних обољења, врши требовање и набавку
ампулираних лекова и инструмената. Контролише
рок трајања лекова и санитетског материјала и контролише хладни ланац лекова. одговорна је за потрошњу и залихе ампулираних лекова и санитетског
материјала, обавља дезинфекцију радног простора
у интервенцијама, превијалишту и ординацији, припрема материјале и инструменте за рад, вођење
електронских картона, фактурисање услуга и утрошак материјала, ради и остале послове из области
своје струке по налогу одговорне сестре, за свој рад
одговорна је одговорној медицинској сестри, непосредном руковдиоцу и начелнику службе.
УСЛОВИ: медицинска школа: средње образовање;
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у звању медицинске сестре/техничара, познавање рада на рачунару (основни
пакет MS Office и Windows окружење).
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију
доказа о положеном стручном испиту, фотокопију
лиценце и фотокопију држављанства. Доставити
неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања огласа, поштом или личном
доставом у писарницу Дома здравља „Др Милутин
Ивковић“, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба број
12. Обавезно назначити за које радно место се
конкурише. Резултати огласа ће бити објављени
на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на
огласној табли - IV спрат.

Медицинска сестра - техничар у
кућном лечењу и нези
пробни рад 2 месеца

Опис послова: води медицинску документацију и
сачиљава извештаје о раду службе кућног лечења
и медицинске неге и у стану болесника, предузима све неопходне мере, даје инфузионе растворе у стану, даје интрамускуларне и интравенске
ињекције у стану, ставља фиксациони завој, врши
обраду декубитиса и других рана у стану, врши
давање серума, врши скидање конаца, врши катетеризацију и замену катетера, спроводи терапију
са кисеоником, учествује у здравствено-васпитном раду, ради ЕКГ снимање, фактурише пружене
здравствене услуге, израђује месечне и тромесечне извештаје, управља санитетским возилом и
у вези са тим сноси сву одговорност, учествује у
палијативном збрињавању болесника, рад у тиму
за палијативно збрињавање, пружање подршке
породици оболелог, одговорна за потрошњу и
залихе лекова и санитетског материјала, ради и
друге послове из домена своје струке по налогу
одговорне сестре и начелника службе којима је
одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: медицинска школа: средње образовање;
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства медицинске сестре, познавање рада
на рачунару (основни пакет MS Office и Windows
окружење), положен возачки испит Б категорије.
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију
возачке дозволе, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или
решења о упису у комору и фотокопију држављан-

ства. Доставити неоверене фотокопије, које се не
враћају кандидатима. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или
личном доставом у писарницу Дома здравља „Др
Милутин Ивковић“, Кнез Данилова 16, IV спрат,
соба број 12. Обавезно назначити за које радно
место се конкурише. Резултати огласа ће бити
објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.
org.rs и на огласној табли - IV спрат.

Возач возила Б категорије
пробни рад 2 месеца

Опис послова: обавља све послове возача у Дому
здравља, води евиденцију пређених километара и
утрошка горива и мазива, обавља све послове на
прању, чишћењу и подмазивању возила, одржава
чистоћу паркинг преостора у оквиру организационе јединице, врши дневне прегледе возила пре,
за време и после употребе, ради и друге послове
из делокруга своје струке по налогу непосредног
руководиоца и начелника службе којима је одговоран за свој рад, превоз корисника по налогу непосредног руководиоца; управља моторним возилом
по налогу руководиоца; води евиденцију о употреби моторног возила, пређеној километражи, потрошњи горива и мазива; припрема путни налог за
коришћење возила; одржава возила у уредном и
исправном стању; контролише исправност возила
и уговара поправке возила у сервисним радионицама.
УСЛОВИ: средње образовање, III или IV степен
стручне спреме; изузетно основно образовање и
радно искуство на тим пословима; возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију возачке дозволе Б категорије и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у
писарницу Дома здравља „Др Милутин Ивковић“,
Кнез Данилова 16, IV спрат, соба број 12. Обавезно назначити за које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити објављени на сајту
Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној
табли - IV спрат.

Спремачица просторија у којима се
пружају здравствене услуге
пробни рад 2 месеца

Опис послова: одржава хигијену просторија и
опреме у коме се обавља здравствена делатност, чисти и пере подове, брише прашину са
намештаја, износи смеће, пере лавабое, WC, брише прашину и повремено пере радијаторе, пере
прозоре, ламперије, плочице, одржава хигијену
ходника, атријума, залива цвеће, у амбулантама где нема домара чисти круг око амбуланте, у
амбулантама где нема централног грејања чисти и ложи пећи, приликом кречења и генералног
чишћења све хигијеничарке групно раде док се
пункт не очисти, ради и остале послове из домена своје струке по налогу одговорне спремачице
и начелника Техничке службе, којима одговара
за свој рад.
УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеној школи и фотокопију држављанства. Доставити неоверене
фотокопије, које се не враћају кандидатима.
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља „Др Милутин
13.02.2019. | Број 816 |
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Ивковић“, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба број
12. Обавезно назначити за које радно место се
конкурише. Резултати огласа ће бити објављени
на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на
огласној табли - IV спрат.

ДОМ ЗДРАВЉА
,,ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ”
34240 Кнић
тел. 034/510-173

Доктор медицине

на одређено време, у оквиру пројекта
Мере подршке здравству, кроз
подизање капацитета здравствених
услуга и едукацију младих за
савремено планирање породице у
2019. години
Опис посла: спровођење пројектних активности
предвиђених у оквиру пројекта Мере подршке
здравству, кроз подизање капацитета здравствених услуга и едукацију младих за савремено планирање породице и то: тематска предавања у
области очувања и унапређења репродуктивног
здравља са предвиђеним циљним групама (ученици основних и средњих школа, општа популација,
партнери); свакодневни рад са пацијентима где је
циљна група становништво општине Кнић, а циљ
унапређење здравственог стања становништва;
вођење потребне медицинске документације;
обављање и других послова по налогу руководиоца.
УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним
академским студијама из области медицине, по
пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године или на основним студијама из области медицине у трајању од најмање
5 година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; завршен
медицински факултет; положен стручни испит за
звање доктора медицине; лиценца за рад издата
од надлежне коморе.
ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са
биографијом, оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену копију
уверења о положеном стручном испиту и оверену копију лиценце или решења о упису у именик
коморе. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе запошљавања. Пријаве се подносе лично или поштом на адресу: Дом
здравља „Даница и Коста Шамановић”, 34240
Кнић.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Дипломирани биолог

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 организацији и систематизацији послова у Клиничком центру Крагујевац.
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној
копији следећа документа: диплома о стеченом
образовању одговарајућег профила; уверење о
положеном стручном испиту, у складу са законом;
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-ад-

24

| Број 816 | 13.02.2019.

ресом. 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 (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 издату
од надлежне коморе (ако је кандидат из радног
односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу), у складу са законом.
Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у захтеваном року, са њим се
неће засновати радни однос. 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. Контакт
телефон: 034/505-273. Пријаве се подносе лично,
у затвореној коверти, преко писарнице Клиничког
центра Крагујевац или путем поште на адресу:
Клинички центар Крагујевац, 34000 Крагујевац,
Змај Јовина 30. 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)“.

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 (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 издату од надлежне коморе (ако
је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у захтеваном року, са њим се
неће засновати радни однос. 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. 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. Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве
се подносе лично, у затвореној коверти, преко
писарнице Клиничког центра Крагујевац или
путем поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, 34000 Крагујевац, Змај Јовина 30. 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)”.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

Струковни медицинсколабораторијски технолог

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 14

34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

на одређено време због повећаног
обима посла, у трајању од 24 месеца

Доктор медицине

УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа:
завршена висока струковна медицинска школа, VI
степен стручне спреме; положен стручни испит;
познавање рада на рачунару; возачка дозвола
за Б категорију. Као доказе о испуњености ових
услова кандидати подносе неоверене фотокопије
следећих докумената: пријаву на оглас са биографијом, бројем телефона, адресом и мејл адресом;
неоверену фотокопију дипломе о завршеној високој струковној школи -VI степен стручне спреме;
неоверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту; фотокопију возачке дозволе.

за потребе Клинике за психијатрију,
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 организацији
и систематизацији послова у Клиничком центру
Крагујевац и то за: посебан услов за заснивање
радног односа за послове доктор медицине ради
попуне радног места доктора медицине за потребе Клинике за психијатрију је: радно искуство
у наведеним службама здравствене установе 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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време због повећаног
обима посла, у трајању од 24 месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа:
завршена средња медицинска школа, IV степен
стручне спреме; положен стручни испит; познавање рада на рачунару; возачка дозвола за Б категорију. Као доказе о испуњености ових услова кандидати подносе неоверене фотокопије следећих
докумената: пријаву на оглас са биографијом,
бројем телефона, адресом и имејл-адресом; нео-
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Медицина / Ветерина / Индустрија и грађевинарство

верену фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи - IV степен стручне спреме; неоверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију возачке дозволе.

Ветерина
ФАРМА КРАВА „КУЧ“ ДОО

Лабораторијски техничар

e-mail: k.pejcinovic@kuccompany.co.rs
тел. 064/8309-217

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, IV
степен стручне спреме; положен стручни испит;
познавање рада на рачунару; возачка дозвола
за Б категорију. Као доказе о испуњености ових
услова кандидати подносе неоверене фотокопије
следећих докумената: пријаву на оглас са биографијом, бројем телефона, адресом и имејл-адресом;
неоверену фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи - IV степен стручне спреме; неоверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; фотокопију возачке дозволе.

на одређено време 1 месец

на одређено време због повећаног
обима посла, у трајању од 24 месеца

Чистачица у здравству

на одређено време због повећаног
обима посла, у трајању од 24 месеца
УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа:
завршена основна школа - I степен стручне спреме. Као доказе о испуњености ових услова кандидати подносе неоверене фотокопије следећих
докумената: пријаву на оглас са биографијом,
бројем телефона, адресом и имејл-адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеном основном
образовању - I степен стручне спреме.
ОСТАЛО: 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: 012/222-690.
Пријаве на оглас доставити на адресу: Завод за
јавно здравље Пожаревац, 12000 Пожаревац,
Јована Шербановића 14, са назнаком „За оглас”,
сваког радног дана од 07.00 до 14.30 часова.

АПОТЕКА „ХЕРБА“ УЖИЦЕ

Ветеринарски техничар

Опис посла: рад на пословима здравствене заштите животиња; лечење стоке и вођење евиденције
о истом.
УСЛОВИ: средња стручна спрема (ветеринаски
техничар); искуство на истим или сличним пословима; поседовање возачке дозволе Б категорије;
добре аналитичке и организаторске способности;
спремност за тимски рад; комуникативност. Начин
конкурисања: проследити CV на мејл адресу:
k.pejcinovic@kuccompany.co.rs или позвати за више
информација, на контакт телефон: 064/830-9217.

Индустрија и грађевинарство
ДАНИЈЕЛ ЂЕРМАНОВИЋ ПР РОНИН
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 207

Помоћни грађевински радник
на одређено време
30 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен стручне спреме, радно
искуство: небитно. Пробни рад 3 месеца. Теренски
рад, обезбеђена исхрана. Трајање конкурса: до
попуне радног места. Пријаве слати на имејл-адресу: office@roninissolution.com, јављање кандидата на контакт телефон: 064/1110-535.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
22410 Пећинци, Индустријска зона
Орачко поље бб
e-mail: office@vikpecinci.rs

31000 Ужице, Милоша Обреновића 11
тел. 011/2492-856
e-mail: katarinakrunic.apotliv@gmail.com

Дипломирани грађевински
инжењер хидротехнике

Магистар фармације

Опис послова: организује рад у свом сектору и
координира послове са осталим секторима, предлаже директору предузећа мере ради побољшања
организације рада и унапређења, издаје оперативне налоге за извршење послова, учествује у
изради годишњег плана рада, учествује у изради кварталних и месечних планова рада и врши
контролу извршења, саставља све извештаје
и води рачуна о законским и другим роковима
израде и достављања истих, организује послове
око припремања и подношења конкурсних документација за финансирање пројекта, организује
и учествује у пословима закључивања и реализације пословних уговора, пружа помоћ директору
при успостављању и примени система менаџмента квалитетом, координира и контролише инвестиционе радове, координира рад на састављању
понуде за извођење радова, води пословне разговоре са кооперантима и наручиоцима посла, контактира са домаћим и страним партнерима, води
рачуна и стара се о исправности возног парка предузећа, укључујући све машине и алате и рационалном коришћењу и одржавању истог, врши
координацију рада приликом настанка хаварија,
одговоран је за рад Техничке службе и испуњење
циљева производње, одговоран је за правилно
функционисање и одржавање опреме, техничких
система и објеката (пречистача, црпних станица,

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, магистар
фармације, дипломирани фармацеут, положен
стручни испит.

Фармацеутски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски
техничар, положен стручни испит.
ОСТАЛО: Контакт телефон: 011/249-2856, Катарина Крунић. Конкурс је отворен до 18.02.2019.
године.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

пробни рад 3 месеца

фабрике воде и свих водозахвата и др.), планира, организује и врши контролу превентивног и
колективног одржавања, даје предлоге за набавку
опреме и води пројекат набавке и мањих инвестиција на објектима и инсталацијама, врши контролу
процеса набавке резервних делова за процесну
опрему и техничке системе, одговоран је за поштовање принципа пословања, ажурност и комплетност техничке документације, врши анализу техничких аспеката пословања и предлагања мера
за унапређење процеса водоводног и канализационог система, одговоран је за функционисање
водоводног и канализационог система, обавља
све послове у вези снабдевања водом за пиће
система јавног водовода, сакупљање, одвођење
и пречишћавање отпадних вода системом јавне
канализације, одговоран је за испуњење еколошких стандарда, одржавање опреме и услова производње, организује, управља и контролише рад,
вођење, мотивацију, подршку и развој чланова
тима, брине се о сталном стручно-научном и практичном усавршавању, стара се о радној дисциплини, организује и контролише примену мера БИЗНР
и ППЗ у свом делокругу рада, одговоран је за примену усвојених стандарда у раду, прати промену
одговарајуће законске регулативе, обавља и друге
послове у складу са природом посла и по налогу
директора, обавезан је да буде у приправности
да се одазове позиву послодавца за обављање
послова и ван радног времена, нерадним данима
и празницима, ако се укаже таква прилика - пасивно дежурство.
УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен,
диплома Грађевинског факултета Универзитета
у Београду - хидротехничког смера или диплома
ФТН у Новом Саду - Грађевински одсек - смер
хидротехника, са поседовањем најмање једне
лиценце (313, 314, 332, 410, 413, 414 или 432), са
искуством у струци од најмање 3 године, познавање рада на рачунару, организационе способности, активни возач Б категорије, спремност на
тимски рад и рад под притиском.

Дипломирани електроинжењер
са познавањем аутоматике и
енергетике, пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII/1 степен,
електротехнички факултет, са искуством у струци
од најмање 2 године, познавање рада на рачунару, организационе способности, активни возач Б
категорије, спремност на тимски рад и рад под
притиском.
Опис послова: учествује у пуштању у рад опреме
и уређаја за аутоматизацију, даљинско очитавање,
управљање и регулацију на системима водовода и
канализације; сарађује на подешавању свих мерно-регулационих и заштитних уређаја, учествује
у инсталирању нових уређаја као и у отклањању
свих кварова на мерно-регулационој и електроенергетској опреми и уређајима; учествује у давању
података за планирање и учествује у реализацији
плана превентивног, текућег и инвестиционог
одржавања на систему водоводне и канализационе мреже и комплетној аутоматици у предузећу,
учествује у давању података и у изради свих врста
планова (радова, набавки, развоја, иновација...) и
прати њихову реализацију, обавља друге послове
по налогу непосредног руководиоца.
ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документацију: пријаву на јавни позив са кратком биографијом, оверен препис/фотокопију дипломе о
завршеном Грађевинском факултету Универзитета у Београду - хидротехничког смера или Факултета техничких наука у Новом Саду - Грађевински
одсек - смер хидротехника; оверен препис/фотокопију дипломе о завршеном електротехничком
факултету, оверену фотокопију неке од напред
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наведених лиценци, фотокопију личне карте (биометријски очитана), оверен препис/фотокопију
извода из матичне књиге рођених, оверен препис/
фотокопију уверења о држављанству, уверење
из казнене евиденције да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, као и уверење да против њих
није покренут кривични поступак и да се не води
истрага. Пријаве доставити до 20.02.2018. године.
Кандидати могу своју биографије (CV) са доказима о испуњавању услова доставити електронским
путем на: office@vikpecinci.rs или путем поште на
адресу: Јове Негушевића 1, 22410 Пећинци. ЈКП
„Водовод и канализација“ Пећинци задржава право да позове на разговор само кандидате који су
ушли у ужи круг. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати.

YAYLA PAN

ЖТП ГП БЕОГРАД

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКА УСТАНОВА
„БЕОГРАД“

Београд, Водоводска 160
тел. 011/2510-842

Бравар - варилац

место рада: градилишта у Београду,
Параћину, Краљеву, Руми, Горњем
Милановцу, послодавац има у
плану отварање нових градилишта
и у другим градовима у Републици
Србији, на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: бравар-варилац, III степен стручне спреме, радно искуство 3 године.

Тесар

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

место рада: градилишта у Београду,
Параћину, Краљеву, Руми, Горњем
Милановцу, послодавац има у
плану отварање нових градилишта
и у другим градовима у Републици
Србији, на одређено време
3 извршиоца

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

Оператер у производњи

УСЛОВИ: тесар, III степен стручне спреме; радно
искуство годину дана.

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

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме прехрамбене струке.

ОСТАЛО: Теренски рад. Пробни рад 3 месеца.
Обезбеђен смештај и исхрана. Трајање конкурса:
до 14.04.2019. године. Кандидати могу да се обрате послодавцу на наведени број телефона.

10 извршилаца

23240 Сечањ, Билећанска 1

Оператер на замесу
УСЛОВИ: III, IV или V степен стручне спреме прехрамбене струке - пекар.

26 извршилаца

Транспортни радник
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, за рад
у магацину.

Сменовођа у фабрици
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме прехрамбене струке, пожељно радно искуство на
сличним руководећим пословима и познавање
рада на рачунару.

Радник одржавања
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме машинске или електротехничке струке, пожељно радно
искуство на сличним пословима.
ОСТАЛО: Заинтересовани могу послати своју
радну биографију (CV) са обавезном напоменом за које место конкуришу на следећи начин:
имејлом на адресу: jovanka.anicic@friglo.rs, поштом
на адресу: „Yayla pan“ д.о.о. Сечањ, 23240 Сечањ,
Билећанска 1 или доставити лично на портирницу фабрике: Силоси Свети Никола, Билећанска 1,
Сечањ.

Пословни центри НСЗ
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5 извршилаца

3) Тесар

10 извршилаца

4) Керамичар

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

5) Електрозаваривач

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

10 извршилаца

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

Хидроизолатери

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

на одређено време
5 извршилаца

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

Металофарбар

на одређено време
5 извршилаца

8) Армирач

Помоћни грађевински радници

5 извршилаца

на одређено време
5 извршилаца

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

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.

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.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

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

Зидар

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

„ELIXIR MEG“ DOO

Тесар

Шабац, Хајдук Вељкова 1
тел. 069/801-5171
e-mail: milena.krisulovic@elixirmeg.rs

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

место рада Прахово - Неготин, на
одређено време, пробни рад 3 месеца
5 извршилаца

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

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.

Зидар

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

Тесар

Гумар - пластичар

Опис посла: рад на машини за заваривање пластике, поправка, преправка и испитивање пластичних
и гумених елемената, монтирање и демонтирање
пластичних и гумених елемената и склопова.

Бравар

место рада Прахово - Неготин, не
одређено време, пробни рад 3 месеца
5 извршилаца
Опис посла: сечење, савијање, бушење лимова,
профила и цеви, нарезивање навоја, монтажа
склопова, склапање конструкција, припрема за
заваривање и други браварски послови.

Заваривач

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

место рада Прахово - Неготин, не
одређено време, пробни рад 3 месеца
5 извршилаца

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

Опис посла: заваривањe REL, MIG, MAG или TIG
поступком, у свим позицијама.

Помоћни грађевински радник

Електричар

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

место рада Прахово - Неготин, не
одређено време, пробни рад 3 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; неквалификован радник.

Опис посла: одржавање и поправка електричних
постројења, разводни ормари, повезивање машина и постројења кабловима, поправка електричне
инсталације, електромоторног развода, испитивање исправности.

Зидар

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

Тесар

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

Помоћни грађевински радник

за рад у Београду, на одређено време
од 12 месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; неквалификован радник.

Moлер

за рад у Београду на одређено време
од 12 месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним
пословима; II - III степен стручне спреме.
ОСТАЛО: обезбеђена исхрана и смештај. Радна
места са повећаним ризиком. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на
горенаведени телефон особи за контакт - Марија
Алексић.
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без
обзира на занимање; радно искуство: небитно.
ОСТАЛО: Теренски рад, рад у сменама, обезбеђен смештај и исхрана. Трајање конкурса: до
30.04.2019. године кандидати могу своје радне
биографије да доставе на гореневедени имејл, да
контактирају послодавца путем телефона или да
проследе радну биографију на адресу послодавца:
19330 Прахово, Радујевачки пут бб. Лице за контакт: Саша Микић.

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

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

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.

Руководилац градилишта

„ФИНАГРО“ ДОО РАШКА

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.

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
13.02.2019. | Број 816 |
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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.

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

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

Шеф смене

на одређено време, место рада: Љиг
3 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: 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.

2 извршиоца

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

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.

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: 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).

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.

Машински техничар - техничка
припрема

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„АС - БРАЋА СТАНКОВИЋ“

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.
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Бегаљица - Гроцка, Бориса Кидрича 1
тел. 011/4409-816

Бравар

за рад у Пожаревцу
3 извршиоца

АД ЛИВНИЦА „ЉИГ“

УСЛОВИ: III степен стручне спреме (машинског
или техничког усмерења), пожељно радно искуство на истим или сличним пословима.

Помоћни радник

Погонски електричар

| Број 816 | 13.02.2019.

ОСТАЛО: Рок за конкурисање 15 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Контактирати послодавца путем телефона: 062/882-3732
или директно преко сајта поставити биографију:
http://www.pekara-ac.com/kontakt-zaposlenje/.

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

„РЕБУС ПЛУС“ ДОО

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

за рад у Пожаревцу
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме (машинског
или техничког усмерења), пожељно радно искуство на истим или сличним пословима, прецизност
и тачност у раду.

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.

Главне одговорности: превентивно и текуће одржавање и ремонт процесне опреме, уређаја и
инсталација; доградња, реконструкција и уградња
делова, опреме и инсталација; провера исправности делова који се уграђују; обавља радове
на монтажи и пуштању опреме у рад; праћење
исправности функционисања опреме након интервенција; води рачуна о броју и стању резервних
делова и алата; контролише и евидентира радне
сате машина и изведених интервенција.

на одређено време, место рада: Љиг
4 извршиоца

Главне одговорности: одржава машине, електроуређаје и инсталације у погонима; уграђује,
поправља и одржава електро опрему; води бригу о алатима; врши евиденцију и извештава претпостављеног о потребама резервних делова;
обавља остале послове сродне струци дефинисане захтевима радног места.

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. Кандида-
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ти 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.

Култура и информисање

Б Е О Г РА Д
МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВАТРОСЛАВ ЛИСИНСКИ“

11000 Београд, НХ Страше Пинџура 1/2

Наставник
главног предмета/инструмента
хармоника

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник клавира

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник солфеђа,
теорије музике и хора

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

Наставник солфеђа и теорије
музике

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ТИМОЧКЕ
КРАЈИНЕ - ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
„ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ“ ЗАЈЕЧАР

са 66% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

19000 Зајечар, Тимочке буне 19

Наставник историје са историјом
културе и цивилизације

Глумац/глумица
УСЛОВИ: завршен факултет драмских уметности
(смер глума) или сродни факултет; радно искуство
није неопходно. Кандидати уз пријаву подносе: оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, CV, фотокопију личне карте. Пријаве
слати препорученом пошиљком на горенаведену
адресу, до 28. фебруара 2019. Кандидати који уђу
у ужи избор биће позвани на разговор. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос
Члан 139
У радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то
ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1),
3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду.

Бесплатна публикација о запошљавању

са 25% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Наставник гитаре

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник историје музике,
националне историје музичких
инструмената и контрапункта

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник клавира - упоредног
клавира

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/17, 27/18 - др. закони), чланом 2
Правилника о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС
- Просветни гласник“, бр. 18/13, 2/17 чланом 3 и
4 Правилника о степену и образовању наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним и уметничким школама у подручју Култура, уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 16/15, 11/2016,
2/2017) и чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама („Сл. гласник РС -Просветни гласник“, бр.
8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр. 13/2016, 2/2017
и 13/2018). Остали услови прописани чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања.
ОСТАЛО: Уз пријаву са кратким биографским
подацима кандидат обавезно треба да достави:
попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете,
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (и за мастер и за основне академске студије), уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверену копију, не старије од шест
месеци), уверење МУП-а о неосуђиваности у смис-

лу члана 139 став 1 тачка 3 Закона (оригинал или
оверену фотокопију,не старије од шест месеци),
извод из матичне књиге рођених (на прописаном обрасцу са холограмом), доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ да је у току студија положио испите из педагогије и психологије
или је положио стручни испит, односно испит за
лиценцу; доказ о знању српског језика уколико
кандидат није стекао средње, више или високо
образовање на српском језику, издат од одговарајуће високошколске установе. Пре закључења
уговора о раду, изабрани кандидат је у обавези да
поднесе доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (лекарско
уверење - оригинал или оверену фотокопију, не
старију од шест месеци). Рок за подношење пријава на конкурс је 10 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе лично, у секретаријату
школе или препорученом поштом на адресу школе, са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене или
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Конкурс за пријем у радни однос спроводи конкурсна комисија коју ће директор именовати посебним решењем. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА
БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА
11000 Београд, Бранкова 17

Наставник у звању предавача
за ужу стручну област Цртање и
сликање
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа
Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13 и 75/14), кандидати треба да имају
одговарајући академски назив: у звање предавача може бити изабрано лице које има научни
назив магистар, односно најмање стручни назив
специјалисте академских студија; у звање предавача из поља уметности може бити изабрано и
лице које има високо образовање првог, односно
другог степена и призната уметничка остварења.
Посебни услови: радно искуство у комерцијалнох
реализацији радова из области дигиталног моделовања карактера, дигиталног вајања и дигиталног сликања; познавање програма и реализивани радови у програмима: 3DS max, Maya, XSI,
ZBRUSH, MUDBOX, Marvelous Designer, Substance
Painter, Mari, Photoshop, Marmoset Toolbag, AgiSOFT
Photoscan, Topogun, Keyshot, Vray. Уз пријаву на
конкурс учесници конкурса су дужни да поднесу
радну биографију - која треба да садржи следеће
податке:
1) лични подаци: име и презиме; подаци о рођењу
(дан, месец и година, место рођења, општина),
држављанству, телефон и мејл.
2) подаци о постигнутим степенима образовања: основне студије: назив установе на којој
су завршене, место и датум завршетка, одсек,
смер, студијски програм, ужа област која је наведена у дипломи; мастер студије: назив установе
на којој су завршене, место и датум завршетка,
студијски програм, ужа област која је наведена у
дипломи; специјалистичке студије: назив установе на којој су завршене, место и датум завршетка, студијски програм, назив рада, име и презиме
ментора, ужа научна, стручна, односно уметничка област која је наведена у дипломи; магистарске студије: назив установе на којој су завршене,
место и датум завршетка, назив рада, име и презиме ментора, ужа научна, стручна, односно умет13.02.2019. | Број 816 |

29

Наука и образовање

ничка област која је наведена у дипломи, докторске студије: назив установе на којој су завршене,
место и датум одбране, наслов дисертације, име
и презиме ментора, ужа научна, стручна, односно уметничка област која је наведена у дипломи;
податке о датуму и месту нострификације дипломе стечене у иностранству (ако је било која диплома из става 1 ове тачке стечена у иностранству),
називу установе која је извршила нострификацију;
датуму и месту где је нострификована диплома
стечена, називу установе у којој је стечена;
3) податке о научноистраживачком, уметничком, стручном и професионалном доприносу за: образовно-уметничку област ликовне и
примењене уметности и дизајн: јавно излагање
уметничког дела на самосталним изложбама; јавно
излагање уметничког дела на колективним жирираним изложбама и манифестацијама; комерцијална реализација уметничког дела; учествовање или
вођење посебних уметничких курсева, семинара
или мајсторских радионица у земљи и иностранству;
учешће на домаћим или међународним конкурсима
уметничких дела; учешће у раду жирија на домаћим
и страним изложбама, конкурсима и манифестацијама; награде и признања за уметнички рад у земљи
и иностранству; објављена теоријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и стручна
периодика); професионално (научноистраживачко
и стручно) усавршавање знања и вештина; библиографија објављених радова и литературе за учење
треба да буде наведена по општим библиографским принципима, односно упутствима за цитирање
литературе у научном часопису и то по врсти радова.
Напомена: моле се кандидати да биографске податке и податке о научноистраживачком, уметничком,
стручном и професионалном доприносу, осим у
штампаној форми доставе и на CD-у.
4) податке о доприносу у настави: о унапређењу образовног процеса: руковођење развојем или учествовање у развоју студијског програма, унапређење студијског програма, рад са
наставним подмлатком, развој лабораторија, примена система менаџмента квалитетом у образовном процесу, унапређењу система менаџмента квалитетом у циљу унапређења образовног процеса;
о наставној делатности: увођењу нових наставних
метода; напредовању студената (пролазност, просечна оцена); руковођење завршним радовима;
обезбеђењу литературе за учење: основни уџбеник, поглавље у основном уџбенику, помоћни уџбеник, ауторизована скрипта, практикум, видео туторијали, рецензија уџбеника и помоћних уџбеника;
усавршавању педагошких вештина.
5) податке о доприносу стручној, академској и широј заједници: уџбеник издат од
стране или за потребе других високошколских
установа; поглавље у уџбенику издатом од стране
или за потребе других високошколских установа;
помоћни уџбеник издат од стране или за потребе
других високошколских установа; рецензија уџбеника и помоћних уџбеника, издатих од стране или
за потребе високошколских установа; руковођење
стручним пројектима за потребе привредних субјеката и шире заједнице; учешће у стручним пројектима за потребе привредних субјеката и шире
заједнице; рад у међународним стручним организацијама; рад у националним стручним организацијама; уводна предавања на конференцијама и
друга предавања по позиву; чланства у одборима
међународних научних конференција и одборима
научних друштава; чланства у уређивачким одборима часописа, уређивање монографија, рецензије научних радова и пројеката; организација
научних скупова; руковођење научним пројектима, потпројектима и задацима; руковођење научним и стручним друштвима; активности у комисијама и телима Министарства просвете и телима
других министарстава везаних за научну и про-
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светну делатност; позитивна цитираност кандидатових радова - по цитату (без аутоцитата);
6) друге податке за које кандидат сматра да су
битни.
ОСТАЛО: Докази: извод из МК књиге рођених,
извод из књиге венчаних (ако је кандидат ступањем у брак променио личне податке), уверење
о држављанству РС, све у овереној фотокопији;
диплому или решење о нострификацији дипломе
стечене у иностранству, у овереној фотокопији
(ако кандидату до тренутка подношења пријаве није издата диплома, подноси се уверење о
завршетку студија у овереној фотокопији, осим
за нострификацију дипломе); докази о изборима
у наставно и научно звање, ако је кандидат био
биран у наставно и научно звање у другој установи; копије импресума, односно каталога са изложби о објављеним радовима, сертификате, потврде, уверења и друге исправе издате од научних,
стручних и других надлежних организација, организатора научних, стручних и уметничких скупова, организатора пројеката, научних, стручних и
уметничких часописа, високошколских установа
за сваки податак наведен у пријави који се односи на научноистраживачки, уметнички, стручни
и професионални допринос; допринос у настави;
допринос стручној, академској и широј заједници,
друге доказе за које учесник конкурса сматра да
су битни. Пријаве се подносе у року од 15 дана
од дана објављивања, на адресу: Висока школа струковних студија - Београдска политехника,
11000 Београд, Катарине Амброзић 3. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир
и разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ“
11160 Београд, Моме Димића 2
e-mail: despotstefan@sezampro.rs
www.despotos.edu.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане члановима 122, 139 и чланом 140 ст.
1 и 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017); 1) да
има одговарајуће високо образовање за наставника 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, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких
наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Лице које је стекло образовање на студијама другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе
предмета, као и 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.
Кандидат треба и: 2) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пре-

судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника; 7) да има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) да има лиценцу за директора школе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у
обавези да приложи: оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверен препис/фотокопију документа о
положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту; оригинал/оверену фотокопију потврде о
радном стажу, најмање 8 година рада у области
образовања (не старију од 6 месеци); оригинал/
оверену фотокопију уверења надлежног суда
да против кандидата није покренут кривични
поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о
одређивању притвора (не старије од 6 месеци);
оригинал/оверена фотокопија уверења да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
наведена кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима; уверење о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци;
извод из матичне књиге рођених, не старији од
6 месеци; доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника) ако га поседује, а за кандидате који
су претходно обављали дужност директора школе доказ о резултату стручно-педагошког надзора
школе и оцену спољашњег вредновања; оверен
препис/фотокопију лиценце за директора школе
(ако је кандидат поседује); пријаву на конкурс са
радном биографијом и прегледом кретања у служби са стручним усавршавањем, план и програм
рада директора школе. Доказ о знању српског
језика, на 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 испита за директора дужан је да га положи у
року од две године од дана ступања на дужност,
у складу са условима прописаним законом. Кандидат комплетну документацију доставља лично
или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс за избор директора школе“. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. Ближе информације
могу се добити у секретаријату школе, лично или
позивом на телефон: 011/3429-875.

Подршка
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ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА БЕОГРАД
11050 Београд, Станка Враза 63
тел. 011/6442-913
www.zts.edu.rs
e-mail: ztsbgd@gmail.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава услове, прописане члановима 122, 139
и 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
88/2017 и 27/2018 - др. закон): 1) да има одговарајуће високо образовање за наставника те врсте
школе и подручја рада, за педагога и психолога
школе, стечено: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе
предмета; студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовањедо 10. септембра
2005. године. Лице које је стекло образовање на
студијама другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена, ако 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. Кандидат
треба и: 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик;
6) да има дозволу за рад наставника 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. Изузетно, ако 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), студијама у трајању
од три године или више образовање за наставника основне школе, дозволу за рад наставника
и стручног сарадника, обуку и положен испит за
директора установе и најмање десет година рада
на пословима образовања и васпитања у установи, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у
обавези да приложи: оверен препис или оверену
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; оверен препис или овереБесплатна публикација о запошљавању

ну фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; оригинал или оверену фотокопију потврде о радном
стажу, најмање 8 година рада у области образовања (не старију од 6 месеци); оригинал или
оверену фотокопију уверења надлежног суда да
против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога
- за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); оригинал или
оверену фотокопију уверења надлежне службе
Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне
књиге рођених (не старије од 6 месеци); доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника) ако
га поседује, а уколико је кандидат претходно
обављао функцију директора школе и доказ о
резултату стручно-педагошког надзора школе
и оцену спољашњег вредновања - фотокопија;
оригинал или оверену фотокопију лекарског уверења о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима (не старије од 6
месеци); оверену фотокопију лиценце за директора установе (ако је кандидат поседује); оригинал или оверену фотокопију уверења да није
правноснажно осуђен за привредни преступ у
вршењу раније дужности (подносе га само кандидати који су и раније обављали функцију директора школе) - не старије од 6 месеци; пријаву
на конкурс, са радном биографијом и 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. Кандидат
изабран за директора школе који нема положен испит за директора дужан је да га положи у
року од 2 године од дана ступања на дужност, у
складу са условима прописаним законом. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја и одштампани формулар
заједно са пријавом на конкурс за избор директора и потребном документацијом доставља на
горенаведену адресу, у затвореној коверти, са
назнаком „Конкурс за избор директора школе“,
лично или путем поште. Рок за пријављивање је
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање, као ни фотокопије документа које
нису оверене од стране надлежног органа. Достављена документација се не враћа. Министар у
року од 30 дана од дана пријема документације
коју му је доставио Школски одбор врши избор
директора и доноси решење о његовом именовању, о чему школа обаваештава лица која су се
пријавила на конкурс. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, радним даном од 9.00 до 14.00 часова, путем телефона: 011/6442-913.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на
радно место доцента за ужу научну
област Менаџмент, организација
и економика производње
пословних система пољопривреде и
прехрамбене индустрије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука
из научне области за коју се бира. Остали услови
утврђени су 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
у Београду, Правилником о уређењу дела поступка избора у звања и заснивања радног односа
наставника и начину и поступку избора у звања
и заснивања радног односа сарадника и Статутом
Факултета, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављаних кандидата. Пријаве на конкурс
са доказима о испуњености услова конкурса: биографија, списак радова, диплома о одговарајућој
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, потврда надлежног
органа да кандидат није под истрагом (документа
у оригиналу или овереном препису и не старија од
6 месеци), достављају се на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Конкурс је отворен 15 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИЛИЈА ГАРАШАНИН“

11306 Гроцка, Булевар револуције 11

Чистачица

на одређено време ради замене
запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла може
бити примљен кандидат који испуњава следеће
услове: одговарајућа стручна спрема (први степен
стручне спреме) на основу Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака
ОШ „Илија Гарашанин“ Гроцка; општи услови из
Закона о раду („Сл. гласник РС“ 24/05, 54/09, 32/13,
75/14), посебни услови из Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
88/2017 и 27/2018 - др. закони). Потребну документацију (пријавни формулар са сајта Министарства просвете, биографију, копију сведочанства о
завршеном основном образовању, копију уверења
о држављанству, копију извода из матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности) послати
поштом или доставити на адресу школе. Трајање
огласа: 8 дана од дана објављивања.

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ
И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА
11010 Београд, Вождовац, Војводе Степе 283
тел./факс: 011/2471-099
e-mail: office@viser.edu.rs
www.viser.edu.rs

Конкурс за избор једног кандидата у

Сарадничко звање сарадника у
настави за област Електротехничко
и рачунарско инжењерство, ужу
стручну област Рачунарство и
информатика
на одређено време од једне године
13.02.2019. | Број 816 |
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Опис посла: у складу са наставним плановима и
програмима акредитованих студијских програма струковних студија, плановима и структуром
кратких програма студија и програмима стручног
усавршавања и целоживотног учења, припрема
и изводи вежбе и друге облике наставе за које
је задужен, под стручним надзором предметног
наставника; обавља консултације са студентима
и континуирано прати и вреднује њихов рад кроз
наставу; учествује и помаже предметном наставнику у припреми наставног процеса, организацији
и спровођењу утврђених облика провере знања
(колоквијума, испита и слично); води евиденцију
о присуству и активностима студената на часовима вежби и других облика наставе за које је задужен, прати рад студената; стручно се усавршава
и похађа мастер студије; учествује у припреми и
унапређивању наставних метода и материјала за
студенте; учествује у реализацији истраживачко-развојних пројеката; врши надзор над радом
радно ангажованих сарадника (демонстратора),
ангажованих на предмету који му је поверен;
подноси руководиоцу одговарајућег СП месечни извештај о раду, до 5-ог у наредном месецу
за претходни месец; обавља, по потреби, друге
послове из делокруга радног места.
УСЛОВИ: а) Минимални (општи) услови за избор у
звање сарадника у настави: кандидат не сме бити
правноснажном пресудом осуђиван за кривична
дела из члана 72 став 4 Закона о високом образовању; кандидат мора имати завршене основне
студије у области за коју се бира, на акредитованој високошколској установи и акредитованом
студијском програму у Републици Србији или
еквивалентан научни, односно стручни назив из
научне, односно стручне области за коју се бира
у звање, стечен у иностранству и признат у складу са Законом о високом образовању; кандидат
је основне студије завршио са просечном оценом
најмање 8; кандидат мора имати статус студента
на мастер академским или мастер струковним студијама, у области за коју се бира; кандидат мора
поседовати склоности и способност за наставни
рад; ако је кандидат лице које је раније обављало наставни рад, кандидат мора имати позитивну оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада; ако постоје елементи за
оцењивање (ако је кандидат лице које је већ било
запослено у ВИШЕР), позитивна оцена доприноса развоју наставе и других делатности ВИШЕР.
б) Подаци о потребној стручној оспособљености,
знањима и вештинама, односно потребним компетенцијама: поред напред набројаних општих
услова, кандидат обавезно мора поседовати и следећа стручна знања, односно следеће компетенције: поседовање знања, вештина и компетенција
потребних за са програмским језицима HTML, CSS,
C#, VB.NET, SQL и Java; поседовање знања, вештина, компетенција потребних за рад и искуство у
раду са софтверским алатима Autodesk Mudbox,
Autodesk Maya, CorelDraw, Photoshop и Unity 3D.
Предност имају кандидати који имају искуство у
раду са студентима у високом образовању. Процена испуњености минималних (општих) и посебних
услова (поседовања потребне стручне оспособљености, знања и вештина, односно компетенција)
за избор у сарадничко звање из овог конкурса,
вршиће се на основу доказа које кандидати прилажу уз пријаву на конкурс, као и на основу евентуалног усменог интервјуа.
ОСТАЛО: Пријаве се могу поднети најкасније у
року од 7 дана, рачунајући од дана објављивања
конкурса у публикацији Националне службе за
запошљавање „Послови“. Пријаве на конкурс се
могу предати лично, искључиво радним данима (понедељак - петак) од 10 до 16 часова или
послати путем поште, на горенаведену адресу.
Пријаве послате поштом морају стићи у ВИШЕР
до истека наведеног рока за конкурисање, иначе
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ће се сматрати неблаговременим и биће одбачене. Такође, неразумљиве или непотпуне пријаве на овај конкурс, као и пријаве на уз које нису
приложени сви потребни докази, биће одбачене.
Лично име и контакт подаци лица задуженог за
давање обавештења о конкурсу: Горан Пантић,
телефон: 011/3950-034, канцеларија 002, Војводе Степе 283, Вождовац, Београд, радним данима
(понедељак - петак) од 11 до 16 часова. Пријава
на овај конкурс мора обавезно да садржи податке
о сарадничком звању (односно радном месту) на
које кандидат конкурише и податке о кандидату
(име и презиме, адреса пребивалишта, односно
боравишта, контакт телефон кандидата, адреса
електронске поште ако је кандидат поседује), а уз
пријаву се обавезно достављају и следећи докази:
уверење надлежног органа (МУП) о неосуђиваности (за кривична дела из члана 72 став 4 Закона
о високом образовању), не старије од месец дана.
Уколико кандидату уверење о неосуђиваности не
буде издато до затварања овог конкурса, кандидати приликом пријаве на конкус достављају потврду да су поднели захтев за издавање тог уверења,
док уверење о неосуђиваности морају доставити
најкасније до дана заснивања радног односа; оверене фотокопије високошколских исправа о стеченом степену потребног, односно одговарајућег
високог образовања, који је прописан као услов за
избор у сарадничко звање за које се конкурише;
уверење високошколске установе о томе да кандидат има статус студента који је прописан као услов
за избор у сарадничко звање за које се конкурише
(за звање сарадника у настави статус студента на
одговарајућим мастер студијама); извод из матичне књиге рођених (или оверену фотокопију); уверење о држављанству (или оверену фотокопију);
радну биографију (CV) и одговарајуће доказе који
потврђују наводе из биографије; ако је кандидат
лице које је раније обављало наставни рад, одговарајући доказ да кандидат поседује позитивну
оцену укупног досадашњег наставног, односно
педагошког рада (потврда образовне установе на
којој је кандидат обављао досадашњи наставни,
односно педагошки рад, резултати студентских
анкета и слично); одговарајуће доказе о поседовању посебних стручних знања, односно компетенција, које су прописане као услов за избор у
сарадничко звање за које се конкурише, ако такви
докази постоје (сертификати и слично). Подаци о
месту и дану када се очекује да ће започети провера оспособљености, знања и вештина, односно
компетенција кандидата у изборном поступку, ако
се таква провера буде спроводила: Ако се таква
провера буде спроводила, провера оспособљености, поседовања тражених знања и вештина,
односно компетенција кандидата ће се спровести
путем усменог интервјуа, који ће се одржати 21.
фебруара 2019. године или касније, у просторијама ВИШЕР-а. Кандидат који поднесе благовремену, уредну и потпуну пријаву на овај конкурс и за
кога се, на основу доказа приложених уз пријаву
на овај конкурс, утврди да испуњава услове за
избор у звање у погледу кога конкурише, накнадно ће бити обавештен о тачном времену одржавања интервјуа.

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

Наставник предмета - немачки језик
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање,
прописано чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл.гласник РС“, бр.
88/2017 и 27/2018 - др. закони) и Правилником о
степену и врсти образовања наставника опште-

образовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС“, бр.
8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр, 13/2016, 2/2017
и 13/2018): професор, односно дипломирани
филолог за немачки језик и књижевност; професор немачког језика и књижевности и италијанског језика; мастер филог (студијски програм или
главни предмет, односо профил Немачки језик и
књижевност); мастер професор немачког језика
и књижевности; мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет,
односно профил Немачки језик и књижевност);
мастер професор предметне наставе (претходно
завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет); 2)
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик, на коме
се остварује образовно-васпитни рад. Напомена:
Уколико кандидат не поседује лиценцу за наставника, образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина, обавезан је да стекне
у року од једне, а највише две године, од дана
пријема у радни однос као услов за полагање
испита за лиценцу наставника.
ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из тачака
1), 3), 4), 5) саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс је неопходно доставити: кратку биографију; оверену фотокопију дипломе; уколико кандидати имају и: оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту или доказ о положеном испиту за лиценцу;
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотопију);
фотокопију или очитану личну карту; уверење
МУП-а да лице није осуђивано са правним последицама у смислу чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о
основама система образовања и васпитања. Докази о испуњености напред наведених услова саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из чл. 139
став 1 тачка 2) прибавља се пре закључивања уговора о раду. Документација се доставља на наведену адресу школе. Неблаговремене пријаве, као
и пријаве са непотпуном и неовереном документацијом, неће бити узете у разматрање.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
11275 Бољевци, Браће Кокар 5
тел. 011/8403-454
e-mail: osboljevci@yahoo.com

Наставник српског језика и
књижевности

са 95% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, односно до повратка
запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег
занимања. Поред општих услова за заснивање радног односа прописаних Законом о раду, кандидат
треба да испуњава и следеће посебне услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
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бр. 88/2018, 27/2018 - др. закон), и то: поседовање
одговарајућег образовања: високо образовање на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: 1. студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групе предмета; 2. студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
педагошких наука (кандидат мора да има завршене
студије првог степена из научне, стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета); високо образовање на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; поседовање образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса
бодова; психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 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;
држављанство Републике Србије; да зна језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику); образовање у складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018),
за наведено радно место.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар за конкурс, који
се преузима са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати треба да доставе следећа документа којим
доказују да испуњавају услове конкурса: диплому
о стеченом стручном образовању или уверење о
дипломирању (оверена фотокопија), краћу биографију, уверење о држављанству РС (оригинал
или оверена копија), извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверена копија), потврду
високошколске установе да кандидат има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова или доказ
о положеним испитима из педагогије и психологије у току студија или доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу и доказ
издат од одговарајуће високошколске установе о
знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање
није стечено на српском језику), доказ о испуњености услова који се тичу неосуђиваности. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима се подноси пре закључења
уговора о раду. Пријаве се достављају на адресу школе у року од 8 дана од дана објављивања.
Достављена документа се неће враћати. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Бесплатна публикација о запошљавању

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Милоша Обреновића 143
тел. 011/8723-240, 8727-851

Наставник географије

са 55% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
функције

Наставник предузетништва

са 5% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог са
функције
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17): 1) одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије
- мастер, специјалистичке академске студије или
специјалистичке струковне студије), у складу са
Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и
97/08 и 44/10), почев од 10.09.2005 године; или на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005 године, а у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012,
15/2013, 2/16, 10/16 и 11/16); 2) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да је
кандидат држављанин РС; 5) да зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете. Докази о испуњености услова по
тачкама 1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве са биографијом,
дипломом о стеченој стручној спреми, уверењем
о држављанству, изводом из матичне књиге рођених и осталом пратећом документацијом, слати
на адресу школе. Фотокопије докумената морају
бити оверене, не старије од 6 месеци. Проверу
психофизичких способности за рад са ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана
од дана објављивања. Сва додатна обавештења
кандидати могу добити путем телефона, на број:
011/8723-240, од 11 до 12 часова.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА
ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
11080 Земун, Цара Душана 254

Професор струковних студија за
област Техничко-технолошке науке,
ужа научна област Информатика
УСЛОВИ: докторат из информатике, најмање два
научна или стручна рада објављена у целости у
последњих 5 година у међународним или домаћим
научним или стручним часописима или зборницима са научних или стручних скупова, са рецензијама, из области за коју се бира или један рад и
објављену литературу из области за коју се бира
(уџбеници, скрипта, практикуми, приручници,
збирке задатака, монографије, прегледни чланци)
и искуство у настави од 5 година у високом образовању.

Наставник вештина, за област
Медицина, ужа научна област
Физикална медицина и
рехабилитација
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: висока здравствена школа струковних
студија у Београду, објављена најмање два стручна рада из научне, односно стручне области за
коју се бира, најмање пет година радног искуства
у настави са студентима у високом образовању и
најмање три године радног искуства на стручним
пословима примерено области за коју се бира.

Наставник вештина, за област
Медицина, ужа научна област
Радиологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: висока здравствена школа струковних
студија у Београду, објављена најмање два стручна рада из научне, односно стручне области за
коју се бира, најмање пет година радног искуства
у настави са студентима у високом образовању и
најмање три године радног искуства на стручним
пословима примерено области за коју се бира.

Наставник у звању предавача,
за област Медицина, ужа научна
област Епидемиологија

са 90% радног времена, на одређено
време од 5 година
УСЛОВИ: магистеријум медицинских наука или
специјализација из области епидемиологије или
микробиологије, медицински факултет, најмање
један научни, односно стручни рад објављен у
међународним или домаћим научним или стручним часописима или зборницима са научних или
стручних скупова, са рецензијама, из области за
коју се бира у последњих 5 година и искуство у
настави од 5 година у високом образовању.

Наставник у звању предавача,
за област Медицина, ужа научна
област Исхрана

са 10% радног времена, на одређено
време од 5 година
УСЛОВИ: магистеријум медицинских наука или
специјализација из хигијене или специјализација из области превентивних медицинских
грана - медицински факултет, најмање један
научни, односно стручни рад објављен у међународним или домаћим научним или стручним
часописима или зборницима са научних или
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стручних скупова, са рецензијама, из области за
коју се бира у последњих 5 година и искуство у
настави од 5 година у високом образовању.
ОСТАЛО: Поред општих и посебних услова кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене
одредбама Закона о високом образовању, Статута
школе и Правилником о систематизацији радних
места. Пријаву са прилозима (биографија са неопходним подацима за писање извештаја, изводом
из матичне књиге рођених, оверене фотокопије
дипломе, списком радова и другим прилозима
којима кандидат доказује да испуњава услове
конкурса), кандидати треба да доставе у року од
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“, на горенаведену адресу. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању доцента, за ужу
научну област Вaздухопловство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне спреме, доктор наука и други услови
утврђени чланом 75 Закона о високом образовању
и чланом 132 Статута Машинског факултета. Уз
пријаву на конкурс доставити у писаној форми:
биографију, оверене копије диплома стечених у
земљи или решења о признавању страних високошколских исправа о одговарајућој стручној
спреми, списак радова и сепарате објављених
радова и потписану Изјаву о изворности (преузети са сајта Машинског факултета, линк: http://
www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/
izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.doc). Биографију и
списак радова доставити и у електронском запису.
Пријаве доставити на адресу: Машински факултет,
Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурсa.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“БУБАМАРА”

11253 Београд, Сремчица, Летничка 32
тел. 064/9789-970
e-mail: bubamarasremcica@gmail.com

Васпитач
УСЛОВИ: VI/1 степен стручне спреме, васпитачки
или учитељски факултет; возачка дозвола Б категорије.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ „БРАЋA ЈЕРКОВИЋ“
11250 Београд - Железник
Стјепана Супанца 15

Оглас објављен у публикацији „Послови”
30.01.2019. за радно место: наставник у
продуженом боравку, на одређено време
до истека мандата директора школе, ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана,
исправља се у називу радног места и треба
да гласи:

ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И
ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У БЕОГРАДУ

УСЛОВИ: академски назив магистар техничких наука
из области грађевинарства; способност за наставни
рад.

Наставник струковних студија за
групу предмета из поља уметности,
реизбор oбласт Ликовне уметности,
ужа област Вајање

ОСТАЛО: Кандидати, поред општих услова, треба да
испуњавају и услове предвиђене Законом о високом
образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др.
закон и 73/18) и општим актима школе. Уз пријаву
приложити: биографију, списак радова и оверене
фотокопије диплома. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве се неће разматрати.

УСЛОВИ: у звање наставника струковних студија
из поља уметности може бити изабрано лице које
има високо образовање и одговарајући стручни
односно уметнички назив стечен на акредитованом студијском програму и акредитованој високошколској установи, призната уметничка остварења из области којој припада ужа област за коју
се бира и позитивну оцену наставног рада. Кандидат треба да испуњава услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Правилником
о избору наставника и сарадника и Правилником
о организацији и систематизацији послова. Кандидат подноси: пријаву на конкурс (на обрасцу
за пријаву на конкурс наставника - преузима се
са сајта школе: www.vslpu.edu.rs и доставља у
електронској и штампаној форми), биографију,
извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење из казнене евиденције
да није осуђиван, да није покренута истрага, нити
подигнута оптужница, да правоснажном пресудом није осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовање јавне исправе коју
издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи,
оверену фотокопију дипломе о стеченом нивоу
образовања, списак репрезентативних радова са
портфолиом. Пријаве са прилозима предају се
непосредно у секретаријату школе у Београду,
Панте Срећковића 2, или поштом у року од 8 дана
од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у
разматрање. На разговор ће бити позвани само
кандидати који уђу у ужи избор.

ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКОГЕОДЕТСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У БЕОГРАДУ
Београд, Хајдук Станка 2
тел. 011/2422-178

Предавач за ужу научну област
Архитектура
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: академски назив магистар техничких
наука из области архитектуре; способност за
наставни рад.

Предавач за ужу научну област
Геодезија и геоинформације
на одређено време од пет година
2 извршиоца

УСЛОВИ: академски назив магистар техничких
наука из области геодезије; способност за наставни рад.

Предавач за ужу научну област
Математика и рачунарство

www.nsz.gov.rs

УСЛОВИ: академски назив магистар техничких
наука из области грађевинарства; способност за
наставни рад.
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на одређено време од пет година
2 извршиоца

11000 Београд, Панте Срећковића 2
тел. 011/729-11-96
e-mail: vslpu@vslpu.edu.rs

Наставник у продуженом боравку
на одређено време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
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Предавач за ужу научну област
Грађевинске конструкције

на одређено време од пет година

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73

Наставник у звање редовног
професора за ужу научну област
Архитектонске конструкције
на Департману за архитектонске
технологије

Наставник у звање ванредног
професора за ужу научну област
Архитектонске конструкције

на Департману за архитектонске
технологије, на одређено време од
пет година

Наставник у звање доцента за
ужу научну област Архитектонско
конструктерство и конструктивни
системи
на Департману за архитектонске
технологије, на одређено време, од
пет година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су
Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17),
чланом 74 Законa о високом образовању (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон и 73/18),
Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ”,
бр. 201/18), Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник УБ”, бр. 192/16, 195/16,
197/17, 199/17 и 203/18), Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду
(„Гласник УБ”, бр. 200/17), Статутом Универзитета у Београду - Архитектонског факултета (“Сл.
билтен АФ”, бр. 119/18) и Правилником о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду - Архитектонском
факултету (“Сл. билтен АФ”, бр. 115/17). Пријаве
кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак радова), оверене копије диплома,
оверена копија уверења о држављанству, подносе се на адресу: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Булевар краља Александра
73/II, канц. 204, са назнаком “За конкурс”. Рок за
пријављивање је 15 дана, од дана објављивања
конкурса.

Национална служба
за запошљавање

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Редовни професор за ужу
научну област Подручја примене
социјалног рада
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен
стручне спреме, односно докторат наука из уже
научне области за коју се бирају, као и да испуњавају услове предвиђене Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, 88/17 и 27/18 -др. Закон
и 73/18), Статутом Универзитета у Београду и
Факултета политичких наука за избор у звање
редовног професора и Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на
Универзитету у Београду („Гласник Универзитета
у Београду“, бр. 192 од 01.07.2016. године, 195 од
22.09.2016. год, бр 197 од 20.03.2017. год, бр. 199.
од 16.10.2017. и бр. 203. од 21.05.2018. године).
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености
услова (биографија, оверен препис диплома и
додатака диплома/уверења о положеним испитима свих нивоа студија, очитана/копија личне
карте кандидата, списак научних и стручних радова, објављене радове и друге доказе у складу са
напред наведеним актима), доставити на адресу
Факултета политичких наука, Београд, Јове Илића
165, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву са доказима кандидат доставља
и својеручно потписану изјаву о изворности која
је у електронском облику доступна на линку www.
fpn.bg.ac.rs/5010. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”
11000 Београд, Умчарска 2
тел. 011/289-3913

Наставник разредне наставе у
продуженом боравку
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено
лице под условима прописаним чл. 139 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гл. РС”, бр. 88/2017): 1) наставник и стручни сарадник који има одговарајуће образовање у складу са
чл. 140 Закона о основама система образовања и
васпитања и у складу са Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника за рад у основној школи (“Сл. гл. РС бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016 и 10/2016, 2/2017 и 3/2017); 2) да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће,за кривично дело примање
мита или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом,без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом, достављају установи. Уз пријавни
формулар са званичне интернет странице, потребБесплатна публикација о запошљавању

но је да кандидат достави школи: оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне
спреме; доказ о положеном испиту из психологије
и педагогије у току студија или доказ о положеном стручном испиту/испиту за лиценцу или други
доказ о поседовању образовања из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стеченом на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова којих најмање
по 6 бодова из психолошких педагошких и методичких дисциплина, 6 бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова издато од одговарајуће високошколске установе;
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом
за наведена кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (оригинал); уверење о држављанству
(оверена фотокопија не старија од 6 месеци); извод
из матичне књиге рођених издат на прописаном
обрасцу са холограмом (оверена фотокопија); уколико диплома није издата на српском језику, потврду да зна српски језик, за лица која нису стекла
образовање на српском језику - доказ о положеном
испиту из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе, односно доказ о положеном испиту из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на
психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за запошљавања
применом стандардизованих поступака. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима - лекарско уверење - подноси се пре закључења уговора о
раду. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису приложени докази
који се траже конкурсом као и оних кандидата који
не испуњавају услове у погледу врсте и степена
стручне спреме. Пријавни формулар, CV и конкурсом тражене доказе о испуњавању услова, доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс за
радни однос“, контакт телефон: 011/2893-913.

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
11500 Обреновац, Цара Лазара 2
тел. 011/8723-640

Наставник математике

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Наставник математике

на одређено време до краја школске
2019 године, ради замене помоћника
директора

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запосленог, односно док исти обавља
послове на радном месту директора
школе

Наставник техничког и
информатичког образовања

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

Наставник музичке културе

са 85% радног времена, на одређено
време до повратка запослене са
породиљског одсуства

Наставник француског језика

на одређено време до повратка
запослене, односно док иста обавља
послове на радном месту директора
школе

Спремачица

на одређено време до повратка
запослене са боловања

Наставник географије

са 45% радног времена, на одређено
време до повратка запосленог,
односно док исти обавља послове на
радном месту директора школе
УСЛОВИ: кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду(“Службени гласник РС, бр. 24/05.61/05,54/09,32/13,75/14
и 113/17) треба да испуњава и посебне услове
предвиђене чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”
, бр.88/87 и 27/18) и посебне услове предвиђене у Правилнику о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017
и 3/2018). Услови за пријем у радни однос: 1. одговарајуће високо образовање, стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) или на основним студијама у трајању од
најмање 4 године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10.09.2005 године; 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскрнављење, за кривична дела примање или
давање мита; за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћајаи против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију и да за њега није, у
складу са законом , утврђено дискриминаторно
понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно- васпитни рад, ( образовно
- васпитни рад се остварује на српском језику).
Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и
5 саставни су део пријаве за конкурс и подносе се
у виду оверених фотокопија, а доказ из тачке 2.
прибавља се пре закључења уговора о раду у виду
лекарског уверења. Кандидати треба обавено да
доставе следећа документа: попуњен пријавни
образац - формулар објављен на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченом одговарајућем високом
образовању; доказ, не старије од 6 месеци; да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за криивчно дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полних слобода, 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; уверења о
држављанству Републике Србије (оригинал или
оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); доказ
о познавању српског језика, издат од стране високошколске установе надлежне за издавање таквих
докумената, уколико кандидат није стекао диплому на српском језику (образовно-васпитини рад се
остварује на српском језику); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених.
Кандидати наведену документацију достављају
на адресу школе најкасније у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса. Кандидати који буду
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изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са
ученицима коју врши надлежна служба за послове
запошљавања применом стандардизованих поступака. Решење о избору кандидата донеће Конкурсна комисија, у року од 8 дана од дана обављеног
разговора са кандидатима. Пријавни формулар и
наведену потребну документацију, кандидати достављају на адресу школе ОШ „Јован Јовановић
Змај“, 11500 Обреновац, Цара Лазара 2. Пријава
на конкурс мора садржати актуелни број фиксног
или мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узимати у разматрање. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе, на
тел. 011/8723-640, од 8 до 12 часова.

ОШ „МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ“
11400 Младеновац
Краља Александра Обреновића 25
тел. 011/8231-388

Наставник енглеског језика

за рад у матичној школи, на одређено
време до повратка запосленог са
функције
УСЛОВИ: Услови које кандидат треба да испуњава: 1. да има високу стручну спрему, VII/1 степен
одговарајуће групе; да испуњава посебне услове
из чл. 139 и 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - и др. Закони) и уз
пријаву на конкурс са кратком биографијом поднесе доказ о: 1. одговарајућој врсти и степену
стручне спреме (оверену фотокопију дипломе
не старију од шест месеци) и образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 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 или
доказ о положеном стручном испиту- лиценци;
2. о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима; 3. потврду (не старију од шест месеци) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривично 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 Реплике Србије (не старије од шест месеци);
5. извод из матичне књиге рођених (не старије
од шест месеци); 6. доказ о познавању српског
језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 5 саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења
уговора о раду. Кандидати су дужни да попуне
пријавни формулар који се може наћи на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, те да документацију која доказује испуњеност услова конкурса,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
доставе школи. Пријаве слати на горенаведену
адресу школе или донети лично у просторије
школе, радним даном од 10 до 12 часова. Рок
за пријављивање кандидата је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве
и пријаве без доказа о испуњавању свих услова
конкурса неће се разматрати.
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ОШ „СВЕТИ САВА”

19210 Бор, Моше Пијаде 31

ТЕХНИЧКА ШКОЛА БОР

Директор

19210 Бор, Београдска 10

на мандатни период од четири године

Секретар

на одређено време, замена запослене
која је од 26.01.2019. године започела
породиљско одсуство, након ког ће
користити одсуство са рада ради неге
детета до истека 365 дана од дана
отпочињања породиљског одсуства,
односно до 25.01.2020. године
УСЛОВИ: на основу чл. 139 и 140 Закона о основама
система образовања и васпитања, кандидат мора да
има одговарајуће високо образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом; попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и техн. развоја; оверена фотокопија дипломе којом
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству; уверење о неосуђиваности. Доказ
о здравственој способности за рад са ученицима
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у 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). Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати. Кандидати чије су
пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове
за оглашено радно место, упућују се на психолошку процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака, о чему ће
учесници конкурса бити обавештени на адресе које
су навели у својим пријавама. По пријему резултата
психолошке процене способности за рад са ученицима, конкурсна комисија ће сачинити листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос. Конкурсна комисија ће са кандидатима са
листе обавити разговор у просторијама Техничке
школе у Бору, Београдска 10, с тим што ће кандидати о датуму и времену обављања разговора бити
обавештени на бројеве телефона које су навели у
својим пријавама. Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази, у оригиналу или фотокопији овереној од надлежногоргана
(јавног бележника, у општинској управи или суду),
неће бити разматране. Рок за подношење пријава
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве са доказима о испуњености
услова слати на горенаведену адресу.

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано
лице: које има одговарајуће образовање из члана
140 ст. 1 и 2 овог Закона за наставника те врсте
школе и подручја рада, за педагога и психолога;
које има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; које има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; које није осуђивано правноснажном
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 понашањекоје има
држављанство Републике Србије; које зна језик
на коме се остварује образовно-васпитни рад;
које има дозволу за рад обуку и положен испит за
директора.
ОСТАЛО: Кандидат за директора школе има одговарајуће образовање и радно искуство ако је стекао високо образовање за наставника те врсте
школе и подручја рада, за педагога и психолога, 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, мулти дисциплинарне, транс дисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат
за директора школе не може да буде лице за које
је у поступку и на начин прописан законом утврђено дискриминаторно понашање, које је правноснажно осуђено за привредни преступ у вршењу
раније дужности, које је осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, које је осуђивано правноснажном
пресудом за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење,
за кривично дело примање мита или давање мита
и друга кривична дела против службене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом - без обзира на изречену
кривичну санкцију. Кандидат за директора школе
мора да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима - доказује се
лекарским уверењем које издаје надлежна здравствена установа. Кандидат је дужан да уз пријаву
на конкурс достави: оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченој стручној спреми; оверен
препис/фотокопију уверења о положеном стручном испиту одн. лиценци за наставника, односно
стручног сарадника; доказ о радном стажу; доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима; уверење да није осуђиван
(одговарајуће уверење основног и вишег суда);
уверење да није правноснажно осуђен за прив-
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редни преступ у вршењу раније дужности (одговарајуће уверење надлежног суда); уверење из
казнене евиденције надлежне полицијске управе; уверење о држављанству Републике Србије,
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених; доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника) ако га поседује; биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе; уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно обављало
дужност директора установе, дужно је да достави
резултате стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“ НСЗ. Пријаве
доставити на горенаведену адресу.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски сарадник у звању
сарадника у настави за ужу научну
област Информатика
на одређено време, изборни период
од 1 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног
односа универзитетских наставника и сарадника на Техничком факултету, кандидат треба да
испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1
степен стручне спреме из области информатике и
уписане мастер студије на студијском програму из
области информатике. Остали услови утврђени су
одредбом члана 83 Закона о високом образовању
(„Сл. гл. РС“, бр 88/2017) и члана 109 Статута Техничког факултета у Бору.

Универзитетски сарадник у звању
асистента за ужу научну област
Аутоматика и рачунарска техника
на одређено време, изборни период
од 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и Статутом Техничког факултета, као и Правилником о стицању звања и заснивању радног
односа универзитетских наставника и сарадника на Техничком факултету, кандидат треба да
испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1
степен стручне спреме, дипломирани инжењер
електротехнике и рачунарства, дипломирани
инжењер индустријске информатике или мастер
инжењер електротехнике и рачунарства и уписане доктоске академске студије у области електротехничког и рачунарског инжењерства. Остали
услови утврђени су одредбом члана 84 Закона о
високом образовању (“Сл. гл. РС”, бр 88/2017) и
члана 109 Статута Техничког факултета у Бору.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је
доставити доказе о испуњавању услова конкурса (биографија, списак радова, копиране стране
научних и стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда
надлежног органа непостојања сметње из члана
72 став 4 Закона о високом образовању - Сектор
аналитике Полицијске управе МУП-а), документа
у оригиналу или овереном препису. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању
услова конкурса, достављају се на адресу: Технички факултет у Бору, 19210 Бор, Војске Југославије
12. Рок за пријаву по конкурсу је 15 дана од дана
објављивања.
Бесплатна публикација о запошљавању

ЈАГОДИНА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”

35237 Ресавица, Шести август 21
тел. 035/627-270

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 или 3
члана и члана 122 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”
88/2017 и 27/2018- др. закон) и то: да има одговарајуће високо образовање за наставника основне
школе, за педагога или психолога школе стечено;
на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије
другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука,
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; да има
дозволу за рад (лиценцу) за наставника, и стручног сарадника, односно положен стручни испит; да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да има најмање осам
година рада у установи, на пословима образовања
и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и положен испит за директора (изабрани кандидат који нема положен испит
за директора, дужан је да га положи у року од
две године од дана ступања на, дужност); 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 правноснажно
осуђиван за привредни преступ, за све кандидате;
да се не води кривични поступак - није покренута
истрага против кандидата; да има држављанство
Републике Србије; да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да поднесе: уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне
књиге рођених са холограмом; оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; доказ о знању српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће
образовање стекли на том језику); оверен препис
или оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; оригинал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања (не старије од 6 месеци); потврду о радном
искуству у установи на пословима образовања и
васпитања; доказ о разултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (само кандидати који су претходно
обављали дужност директора установе); оверен препис или оверену фотокопију лиценце за
директора установе (ако је кандидат поседује);
доказ о разултату стручно-педагошког надзора

о раду кандидата (извештај просветног саветника), ако га поседује; оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног суда да против њега
није покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, подигнута оптужница
или донето решење о одређивању притвора (не
старије од 6 месеци); преглед кретања у служби
са биографским подацима (необавезно); доказе о
својим стручним и организационим способностима (необавезно); доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са ученицима кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве са потребном
документацијом достављају се на адресу школе
ОШ „Вук Караџић“, 35237 Ресавица, Шести август
21, лично или поштом, са назнаком „Конкурс за
избор директора школе“. Ближа обавештења могу
се добити код секретара школе, радним даном од
9.00 до 14.00 часова, на телефон: 035/627-270,
e-mail: skolaresavica@ptt.rs.

КИКИНДА
ДЕЧЈИ ВРТИЋ
„СНЕЖАНА - ХОФЕХЕРКЕ“
24400 Сента, Златне греде 7
тел. 024/815-571

Васпитач

на српском језику
2 извршиоца

Васпитач

на мађарском језику
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; одговарајуће високо образовање стечено на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) или на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне студије и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
више образовање. Кандидат треба да има: одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(доставља се пре закључивања уговора); 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 - доказ не сме бити старији од 6 месеци; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

Сарадник - медицинска сестра

на превентивној здравственој заштити
и нези
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме здравствене
струке, средње образовање здравствене струке
у четворогодишњем трајању и радно искуство
од најмање 1 године у струци. Кандидат треба да
има: одговарајуће образовање; психичку, физичку
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и здравствену способност за рад са децом и ученицима (доставља се пре закључивања уговора);
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 - доказ не сме бити
старији од 6 месеци; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију лично или на
горенаведену, са назнаком „Пријава на конкурс“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Кандидати који буду изабрани
у ужи избор биће упућени на психолошку процену
способности за рад са децом. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара установе,
на број телефона: 024/815-112.

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

Наставник разредне наставе

на одређено време, ради замене
запосленог који се налази на
функцији директора школе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; да кандидат испуњава опште услове прописане Законом
о раду, као и посебне услове прописане чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закон) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018), и то:
1) да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: 1. студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2. студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука на
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. 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, стручне области или области
педагошких наука, мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета.
На основу Правилника о степену и врсти наставника и стручних сарадника у основној школи, наставу
и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави може да изводи: професор разредне
наставе; професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском
школом; професор разредне наставе и енглеског
језика за основну школу; мастер учитељ дипломи-
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рани учитељ - мастер професор разредне наставе и
ликовне културе за основну школу. У радни однос
може бити примљено лице под условима прописаним законом и ако има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик на којем се остварује обра-зовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар преузет са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја треба да достави: уверење о
држављанству Републике Србије, не старије од
6 месеци, извод из матичне књиге рођених (са
холограмом), оверену фотокопију дипломе или
уверења о стеченом одговарајућем образовању,
доказ надлежне полицијске управе 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 (не старије од 6 месеци), доказ
о знању српског језика на којем ће се остваривати образовно-васпитни рад у школи (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику), радну биографију (осим за лица
која први пут заснивају радни однос). Лекарско
уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговоа о раду. Докази
о испуњености услова достављају се у оригиналу
или овереној фотокопији (фотокопије морају бити
оверене код јавног бележника). Конкурс спроводи
Конкурсна комисија коју именује директор школе.
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата
за пријем у радни однос, у року од осам дана од
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати
који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности за
рад са ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пријаве слати на горенаведену
адресу, са назнаком „За конкурс“ или предати лично. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе, путем телефона: 0230/402990. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
тел. 034/335-990

Наставник у звању редовни
професор или ванредни професор,
за ужу научну област Машинске
конструкције и механизација
на неодређено време или одређено
време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - научни
назив доктора наука из научне области за коју се
наставник бира. Општи предуслов: Кандидат мора
да испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 ставом 4 Закона
о високом образовању. Кандидати поред општих
услова треба да испуњавају и услове предвиђене
одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, Статута Факултета
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и
Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: диплому или уверење о стеченом докторату из одговарајуће научне области и диплому или
уверење о претходно завршеним нивоима студија,
у оригиналу или овереној копији; оверену фотокопију личне карте или очитану личну карту; биографију, доказ о педагошком искуству са навођењем
послова које је кандидат обављао, ако кандидат
има педагошког искуства, оцену педагошког рада
ако кандидат има педагошког искуства, списак
стручних и научних радова, као и саме радове, уверење надлежног органа да кандидат није
осуђиван за кривична дела, у оригиналу или овереној копији и друге доказе којима се доказује
испуњеност прописаних услова, обавезних и
изборних елемената за избор наставника. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
обзир. Сву документацију са доказима о испуњености услова конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми на компакт
диску - CD-у, у складу са Упутством за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивање
релевантних докумената које кандидат доставља
у току поступка избора у звање (доступно na:
http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Пријаве кандидата са прилозима доставити на адресу:
Факултет инжењерских наука, 34000 Крагујевац,
Сестре Јањић 6, са назнаком: „Пријава на конкурс
бр. 01-1/453“. Конкурс остаје отворен 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови” и на
интернет страници Универзитета у Крагујевцу.

К РА Љ Е В О
ШУМАРСКА ШКОЛА

36000 Краљево, Карађорђева 262
тел. 036/352-332, 352-800
e-mail: sumarska@gmail.com

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Директор
школе може да буде лице које испуњава услове
прописане Законом, односно чл. 139 и 140 став
1 и 2 Закона, то јест да: има одговарајуће образовање, односно стекло је одговарајуће високо
образовање за наставника средње стручне школе
у подручју рада Шумарство и обрада дрвета, за
педагога и психолога, и то: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: I) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; II) 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; а исто лице мора
да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; б) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; да има психичку, физичку
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и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик; да има дозволу за рад наставника и стручног сарадника; да има обуку и положен испит за
директора установе, а изабрани директор који
нема положен испит за директора, дужан је да га
положи у року до две године од дана ступања на
дужност; најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оригинал или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију извода из казнене евиденције, у
складу са Законом, надлежне полицијске управе,
извод мора бити издат након објављивања конкурса; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству, не старије од 6 месеци; потврду
одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит о знању српског језика (овај
доказ у обавези су да доставе само они кандидати
који образовање нису стекли на српском језику,
остали кандидати доказују овај услов дипломом
о стеченом образовању); оригинал или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу - дозволи за за рад,
наставника или стручног сарадника; оригинал или
оверену фотокопију дозволе за рад директора лиценца - достављају кандидати који су положили
испит за стицање лиценце за директора; оригинал
или оверену фотокопију потврде надлежне установе да кандидат има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
оригинал или оверену фотокопију извештаја
Министарства просвете о спољашњем вредновању установе и извештај просветног саветника
о резултатима стручно-педагошког надзора установе - достављају кандидати који су претходно
обављали дужност директора установе. Кандидати користе извештај из школе и оверавају их
код нотара (јавног бележника) - уколико кандидат није имао стручно-педагошки надзор, пише
изјаву; доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (извештај просветног
саветника) - уколико га је било, кандидати користе извештај из школе и оверавају их код нотара
(јавног бележника); уколико кандидат није имао
стручно-педагошки надзор, пише изјаву; биографске податке са прегледом кретања у служби; остале доказе о стручности, организаторским и другим
способностима и квалитетима. Лекарско уверење
прибавља се пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама. Рок за подношење
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у обзир за разматрање. Пријаве на конкурс за
избор директора, заједно са потребном документацијом, достављају се лично или препорученом
поштом на адресу школе, са назнаком „Пријава
на конкурс за директора школе“. Министар у року
од 30 дана од дана пријема прописане документације врши избор директора установе и доноси
решење о његовом именовању, о чему установа
обавештава лица која су се пријавила на конкурс.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе.
Бесплатна публикација о запошљавању

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
36340 Конарево
тел: 036/821-992

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат
треба да 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,
27/2018 - други закон) 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: (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) подтачка (2) мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, дужност директора школе може да
обавља и лице које има одговарајуће образовање
из члана 140 став 3 Закона о основама система
образовања и васпитања за наставника школе и
најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, ако се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона; 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, да није осуђиван 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 није осуђиван 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 дозволу за
рад за наставника, педагога или психолога; да има
најмање 8 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и положен
испит за директора установе. Кандидати су дужни да докажу испуњеност услова достављањем
следеће документације: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете науке и технолошког развоја - www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/…/FORMULAR
ZA PRIJAVU NA KONKURS; оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ
о поседовању дозволе за рад представља подношење оверене копије обавештења о положеном
испиту за лиценцу односно оверене копије уверења о положеном стручном испиту; доказ о рад-

ном 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
од најмање 8 година; доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способности за рад са ученицима
- лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о међусобним правима и обавезама (оригинал или оверена копија); уверење надлежног
суда да против кандидата није покренут кривични поступак и да није покренута истрага, издато
после расписивања конкурса (оригинал или оверена копија); 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
(оригинал или оверена копија); уверење привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу
раније дужности издато после расписивања конкурса (оригинал или оверена копија); уверење о
држављанству Републике Србије (не старије од 6
месеци, оригинал или оверена фотокопија); извод
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако га поседује (оверена копија);
а уколико није било надзора, доставља писану
изјаву да није било надзора у раду кандидата, а
за кандидате који су претходно обављали дужност
директора школе - доказ о резултату стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег вредновања (ако га кандидат поседује у овереној копији),
а уколико није било надзора, доставља писану
изјаву да није било надзора у раду кандидата;
доказ/уверење да кандидат има обуку и положен
испит за директора школе (у оригиналу или оверену фотокопију), уколико га кандидат поседује;
биографију са кратким прегледом кретања у служби; предлог програма свог рада (факултативно);
доказ да кандидат зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад - српски језик доставља
само кандидат који образовање није стекао на
српском језику. Кандидат доставља потврду одговарајуће високошколске установе да је положио
испит из српског језика - у оригиналу или оверену
фотокопију. Пријава која не буде садржала доказ/
уверење о савладаној обуци и положеном испиту
за директора неће се сматрати непотпуном, а уколико кандидат буде изабран биће у обавези да у
законском року положи испит за директора школе.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној
фотокопији. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаву са пратећом документацијом
доставити лично или слати на адресу: ОШ „Ђура
Јакшић”, 36340 Конарево, са назнаком: „Пријава за
избор директора”. Ближе информације о конкурсу
могу се добити код секретара школе и на телефон
036/821-211.

ШУМАРСКА ШКОЛА
36000 Краљево, Карађорђева 262
тел. 036/352-332, 352-800
e-mail: sumarska@gmail.com

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Директор
школе може да буде лице које испуњава услове
прописане Законом, односно чл. 139 и 140 став
1 и 2 Закона, то јест да: има одговарајуће образовање, односно стекло је одговарајуће високо
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образовање за наставника средње стручне школе
у подручју рада Шумарство и обрада дрвета, за
педагога и психолога, и то: а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: I) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; II) 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; а исто лице мора
да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета; б) на основним студијама
у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик; да има дозволу за рад наставника и стручног сарадника; да има обуку и положен испит за
директора установе, а изабрани директор који
нема положен испит за директора, дужан је да
га положи у року до две године од дана ступања
на дужност; да има најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: оригинал или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију извода из казнене евиденције, у
складу са Законом, надлежне полицијске управе,
извод мора бити издат након објављивања конкурса; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству, не старије од 6 месеци; потврду
одговарајуће високошколске установе да је кандидат положио испит о знању српског језика (овај
доказ у обавези су да доставе само они кандидати
који образовање нису стекли на српском језику,
остали кандидати доказују овај услов дипломом
о стеченом образовању); оригинал или оверену
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу - дозволи за за рад,
наставника или стручног сарадника; оригинал или
оверену фотокопију дозволе за рад директора –
лиценца - достављају кандидати који су положили
испит за стицање лиценце за директора; оригинал
или оверену фотокопију потврде надлежне установе да кандидат има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
оригинал или оверену фотокопију извештаја
Министарства просвете о спољашњем вредновању установе и извештај просветног саветника
о резултатима стручно-педагошког надзора установе - достављају кандидати који су претходно
обављали дужност директора установе. Кандидати користе извештај из школе и оверавају их код
нотара (јавног бележника); уколико кандидат није
имао стручно-педагошки надзор, пише изјаву;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у
раду кандидата (извештај просветног саветника)
- уколико га је било, кандидати користе извештај
из школе и оверавају их код нотара (јавног бележника); уколико кандидат није имао стручно-педа-
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гошки надзор, пише изјаву; биографске податке
са прегледом кретања у служби; остале доказе о
стручности, организаторским и другим способностима и квалитетима. Лекарско уверење прибавља
се пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама. Рок за подношење пријава је 15
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у обзир за
разматрање. Пријаве на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом, достављају се лично или препорученом поштом на
адресу школе, са назнаком „Пријава на конкурс
за директора школе“. Министар у року од 30 дана
од дана пријема прописане документације врши
избор директора установе и доноси решење о
његовом именовању, о чему установа обавештава лица која су се пријавила на конкурс. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе.

МАШИНСКА ТЕХНИЧКА
ШКОЛА „14. ОКТОБАР“

Краљево, Четврти краљевачки батаљон 15/11
тeл. 069/485-2727
e-mail: logosankabinet@gmail.com

Дипломирани/мастер дефектологлогопед
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: дефектолошки факултет, смер: логопед,
олигофренолог, соматопед, сурдлог; радно искуство: најмање 12 месеци у раду са децом; стручни испит, возачка дозвола Б категорије, знање
енглеског језика - средњи ниво. Рад у сменама. Рок
трајања конкурса: до 01.05.2019. године. Кандидати се могу јавити послодавцу путем телефона или
своје радне биографије доставити путем мејла,
контакт особа: Маја Јовановић.

КРУШЕВАЦ
ГИМНАЗИЈА КРУШЕВАЦ

36000 Краљево, Индустријска 21
тел. 036/312-433
e-mail: mtskv@mts.rs

37000 Крушевац, Топличина 1
тел. 037/427-208

Директор

Професор латинског језика

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат
треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће високо образовање прописано чланом 140,
став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, стечено на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије) или
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године, за
наставника стручне школе у подручју рада Машинство и обрада метала, за педагога или психолога и
дозволу за рад наставника и стручног сарадника;
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (доказ се доставља пре
закључења уговора о раду); да има држављанство
Републике Србије; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139, став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има најмање 8
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву кандидат подноси: извод из
матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије; оверену копију дипломе
о стеченом образовању; оверену копију уверења
о положеном стручном испиту, односно испиту
за лиценцу; потврду о радном искуству; потврду
надлежног суда да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139, став 1, тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе; доказе о поседовању
организационих способности (факултативно). Рок
за подношење пријава на конкурс: петнаест дана
од дана објављивања у утврђеном јавном гласилу
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узимати у разматрање. Пријаве се подносе
поштом или лично, у затвореној коверти, са назнаком: „Пријава на конкурс“, на адресу: Машинска техничка школа „14. октобар“, 36000 Краљево,
Индустријска 21. Кандидати ће бити обавештени
о резултатима конкурса у року од 15 дана од дана
доношења решења о именовању, министра просвете, науке и технолошког развоја.

www.nsz.gov.rs

СТУДИО ЗА ЕДУКАЦИЈУ
“ЛОГОСАН“

са 21% радног времена, на одређено
време до повратка директора са
функције
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, сходно Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних
сарадника у гимназији и члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања; да кандидат
има 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.
ОСТАЛО: Потребна документација: одштампан
пријавни формулар који је кандидат попунио
на званичној интернет страници Министарства
просвете; диплома (оверена копија); уверење
о држављанству; извод из МК књигеге рођених;
извод из казнене евиденције полиције (узима се у
МУП-у). Рок за подношење пријава је 8 дана.

ЛЕСКОВАЦ
ВИСОКА ТЕХНОЛОШКО
УМЕТНИЧКА
СТРУКОВНА ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Вилема Пушмана 17
тел. 016/242-569

Наставник у звање предавача за
ужу област Дизајн текстила
почев од 01.06.2019. године

УСЛОВИ: завршен факултет примењених уметности - костимографија; способност за наставни
рад. Поред наведених услова, кандидат треба да
испуни и друге опште и посебне услове предвиђене Законом о високом образовању, Статутом школе, Правилником о систематизацији радних места
у школи и Правилником о избору у звање наставника и сарадника.

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

Наука и образовање

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о неосуђиваности),
којима кандидат доказује да испуњава услове
тражене у конкурсу, доставити у року од 10 дана
од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови“, на горенаведену адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“

16254 Богојевце, Владе Ђокића бб
тел. 016/732-300

Наставник разредне наставе

у комбинованом одељењу од
4 разреда, за рад у издвојеном
одељењу школе у селу Јашуња,
на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, до
повратка са боловања

Наставник енглеског језика

у комбинованом одељењу од 2
разреда, за рад у издвојеном одељењу
школе у селу Дрћевац, за 20% радног
времена, на одређено време, ради
замене одсутног запосленог преко 60
дана до повратка са боловања
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће
услове: да има одговарајуће образовање у складу са чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања и према Правилнику о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи - за наставника
разредне наставе и наставника енглеског језика;
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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс се достављају следећи докази: оригинал или оверена фотокопија
дипломе или уверења о дипломирању ако није
издата диплома; оригинал уверење о неосуђиваности из МУП-а надлежне полицијске управе (не
старије од 6 месеци); оригинал уверење да против кандидата није подигнута оптужница нити
оптужни предлог за кривична дела из надлежности основних и виших судова у Републици Србији
(не старије од 6 месеци); уверење о држављанству, оригинал или оверена копија (не старије од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал са холограмом или оверена копија); да је
диплома или уверења издато на српском језику,
односно потврда установе која је издала диплому
да је кандидат пратио наставу на српском језику.
Оверене копије поднетих докумената не смеју
бити старије од 6 месеци. Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког разБесплатна публикација о запошљавању

воја Републике Србије, а потребну документацију,
заједно са одштампаним и попуњеним пријавним
формуларом, доставља школи у року од 8 дана од
дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пре доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи
избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
Национална служба за запошљавање 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. Решење о избору кандидата по
објављеном конкурсу у публикацији „Послови“
донеће се у складу са законом. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, понедељком и четвртком од 10 до 12 часова,
на телефон: 016/732-300.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА
„МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ“
16215 Црна Трава
тел. 016/811-621

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/2017); да има одговарајуће образовање за
наставника или стручног сарадника за рад у школи
у подручју рада коме припада школа и то: на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука. Лице мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године, да има дозволу за рад за наставника
или стручног сарадника; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик; да има најмање осам
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да има обуку и положен испит за директора
установе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе следећу докуметацију: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
оверен препис или оверену фотокопију уверења о
положеном испиту за лиценцу за наставника, васпитача, односно стручног сарадника; оверен препис или оверену фотокопију дипломе или уверења
о завршеној средњој, вишој или високој стручној

спреми на српском језику или оверену фотокопију
потврде којом се доказује да је положио испит из
српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - као доказ о знању српског језика;
доказ о радном искуству у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; уверење о неосуђиваности
из казнене евиденције Министарства надлежног
за унутрашње послове, уверење из суда опште
надлежности да се против кандидата не води кривични поступак, уверење о неосуђиваности Привредног суда; оверену фотокопију доказа о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима - лекарско уверење (може бити и
старије од 6 месеци, а кандидат који буде изабран
ће накнадно пре закључења уговора, доставити
ново лекарско уверење); уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге
рођених; резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно
обављало дужност директора установе); доказ о
савладаној обуци и положеном испиту за директора установе - уколико га поседује. Кандидат може
поднети и остала документа која могу послужити
приликом доношења одлуке о избору (биографске податке, односно радну биографију, оквирни
план рада за време мандата, докази о поседовању организационих способности и др.). Рок за
достављање пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријавни
формулар попунити на званичној интернет страници Министарства прсвете, науке и технолошког развоја: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc, одштампати и заједно са осталом докуметацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и путем телефона: 016/811-621.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

16253 Брестовац, Вука Караџића 1
тел. 016/782-206

Наставник српског језика

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
до повратка са одсуства ради неге
детета, а најдуже до 24.03.2019.
године, са 27% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат мора: да има одговарајуће
образовање у складу са чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања и
према Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван 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.
ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: попуњен пријавни формулар који се налази на
званичној интернет страници Министарства просве13.02.2019. | Број 816 |
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те, науке и технолошког развоја Републике Србије;
радна биографија/CV; оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених; оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству; уверење о
неосуђиваности. Доказ о здравственој способности
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење)
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене,
потпуне и уз које су приложени сви потребни докази
и који испуњавају услове за оглашено радно место,
упућују се на психолошку процену способности
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт телефоне које су
навели у својим пријавама. Разговор са кандидатима
ће обавити Конкурсна комисија у просторијама ОШ
„Бранко Радичевић“, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакт телефоне
које су навели у својим пријавама. Неблаговремене,
непотпуне и неразумљиве пријаве и пријаве уз које
нису приложени сви тражени докази, у оригиналу
или овереној фотокопији, биће одбачене закључком
Конкурсне комисије. Рок за подношење пријаве је 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови“.
Пријаве се подносе на горенаведену адресу школе.
Контакт телефон: 016/782-206. Конкурс за пријем у
радни однос спроводи Конкурсна комисија коју ће
директор именовати посебним решењем. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на
психолошку процену способности за рад са децом и
ученицима. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима.

НИШ
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ
„ЦАРИЦА ЈЕЛЕНА“ - НИШ
Ниш, Гоце Делчева 2

Наставник у продуженом боравку у
посебним условима

на одређено време до повратка
запослене с боловања и породиљског
одсуства
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла
наставника у продуженом боравку у посебним
условима може бити примљен кандидат који
испуњава следеће услове: општи услови предвиђени Законом о раду („Службени гласник РС”,
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС, 113/2017); посебни услови
предвиђени чланом 139 став 1 тачке 1) - 5), чланом 140 став 1 и 2 чланом 142 став 1 и 4 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС” број 88/2017) и Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и васпитача у основној школи
за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број
17/2018): 1) одговарајуће високо образовање:
да је стекао 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 интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују
целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима којима су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Кани-
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дат из тачке 1 подтачка 2 мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Обавезно образовање кандидата је
образовање из психолошких, педагошких и методичних дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања
од најмање 30 бодова од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова
(који је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу). Кандидат треба и: 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; 3)
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Услови из тачака 1)-5) доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у
току рада. Докази о испуњености услова из тачака
1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве на конкурс, а
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду, према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и
васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС Просветни гласник”, број 17/2018). Кандидати уз
попуњени пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја подносе: 1) оверен препис или
оверену фотокопију дипломе; 2) уверење о дефектолошкој оспособљености за рад са ученицима
ометеним у развоју; 3) уверење о држављанству
Републике Србије, не старије од 6 месеци; 4) извод
из матичне књиге рођених; 5) оверену фотокопију
уверења надлежне високошколске установе о
образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова од којих најмање по шест
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи,
у складу са Европским системом преноса бодова
(кандидат који је образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стекао на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања); 6) оверену фотокопију уверења
надлежне високошколске установе о положеним
испитима из педагогије и психологије, односно
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (кандидат
који је у току студија положио испит из педагогије и психологије или је положио стручни испит,
односно испит за лиценцу); 7) оригинал доказа
надлежне полицијске управе да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскнавнуће, 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; 8) оверену фотокопију потврде одговарајуће високошколске установе о положеном
испиту из српског језика (само кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику). Уколико кандидат не достави доказе из тачака
5) и 6) пријава се сматра потпуном, али кандидат
који буде засновао радни однос по конкурсу, обавезан је да наведено образовање стекне у року од
једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. У поступку одлучивања о избору кандидата
конкурсна комисија утврђује испуњеност услова за
пријем у радни однос из члана 139 Закона, врши
ужи избор кандидата које упућује на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања
применом стандардизованих поступака. У року
од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима,
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља разговор са
кандидатима са листе и доноси решење о избору
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду доставља уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима. Рок за пријављивање на
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикациији Националне службе за запошљавање „Послови“. Пријаве достављати на адресу:
Школа за основно и средње образовање „Царица
Јелена“, Ниш, Гоце Делчева 2. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе или на телефон: 018/560-848. Неблаговремене,
непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у
разматрање

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„ШУМАТОВАЦ“
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевича бб

Наставник грађанског васпитања

са 10% радног времена, на одређено
време замена одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: На основу Правилника о степену и
врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни преглед“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр.,
13/2016, 2/2017 и 13/2018) наставу грађанског
васпитања могу да изводе следећа лица: 1) лице
које испуњава услове за наставника одговарајуће
стручне школе, 2) лице које испуњава услове за
стручног сарадника стручне школе, 3) дипломирани етнолог, 4) етнолог-антроплог, 5) професор
одбране и заштите. Наведена лица могу да изводе
наставу уколико су у складу са прописом којим се
уређује стално стручно усавршавање и стицање
звања наставника, васпитача и стручних сарадника, савладала програм обуке за извођење наставе
из предмета грађанско васпитање за одговарајући
разред, односно која су претходно завршила
неке од следећих програма: Обука за наставника
грађанско васпитање, Интерактивна обука/тимски рад, Умеће одрастања, Умеће комуникације,
Активна настаав кроз учење, Едукација за ненасиље, Речи су прозори и зидови, Чувари осмеха,
Учионица добре воље, Култура критичког мишљења, Буквар дечјих права, Дебатни клуб, Безбедно дете, Злостављање и занемаривање деце,
Здраво да сте, или која имају завршен специјалистички курс за наставника грађанског васпитања
на одговарајућој високо школској установи. Услови конкурса: кандидат треба да испуњава опште
услове прописане законом за заснивање радног
односа и посебне услове предвиђене чланом 139 и
чланом 140 и 142 Закона о основама система обра-
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зовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17 и
27/18), као и из члана 142 став 1 истог закона: обавезно образовање лица из члана 140 овог закона је образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање
по шест бодова из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи у складу са Европским системом преноса бодова) доказ - уверење надлежне установе).
Образовање из става 1 овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у
року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита
за лиценцу. Диплому о стручној спреми стеченој
- 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, односне групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошког
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице
са стеченим одговарајућим високим образовањем
на студијама првог степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Формулар је доступан у делу „Ново на сајту”, на адреси:
http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc, оверен препис
/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
доказ о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, (доставља у року
од једне а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу) и то: потврда високошколске установе о броју бодова; доказ о положеном испиту
за лиценцу или доказ о положеним испитима из
педагогије и психологије, уверење о држављанству, оверен препис/фотокопију, извод из матичне
књиге рођених, оверен препис/фотокопију, доказ
о познавању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказује се дипломом), уверење о неосуђиваности за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање или родоскрвњење, за
кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање,
лекарско уверење (уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и
ученицима) - доставља се пре закључења уговора
о раду. Уверења не смеју бити старија од 6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуна и неблаговремена документација неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати на адресу: Пољопривредна
школа „Шуматовац“, 18220 Алексинац, Тихомира
Ђорђевића бб. Контакт телефони: 018/800-792,
800-793.
Бесплатна публикација о запошљавању

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
Мерошина

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број
814 од 30.01.2019, на страни 40, поништава
се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

18226 Алексиначки Рудник, Трг рудара бб

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2 и
члана 122 став 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17,
27/18 - др. закон) и то: да има одговарајуће високо образовање за наставника основне школе,
за педагога или психолога школе стечено: 1) на
студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или 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, за наставника те врсте школе и подручја рада,
педагога или психолога. Лице из става 1 тачка 1) и
подтачка (2) мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета;
да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника
и стручног сарадника, односно положен стручни
испит; да има психичку, физичку и здравствену
способности за рад са децом и ученицима; 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, односно да изабрани
кандидат у законском року положи испит у складу са Правилником о програму обуке и полагању
испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 63/18), да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да није правноснажно
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније
дужности; да се не води кривични поступак - да
није покренута истрага; да има држављанство
Републике Србије, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис/фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверен препис/
фотокопију документа о положеном испиту за

лиценцу, односно стручном испиту за наставника или стручног сарадника; лекарско уверење за
поседовање психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима (не старије
од 6 месеци) - прибавља се пре закључења уговора о међусобним правима и обавезама; потврду
да има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; дозволу за рад
директора школе, односно уверење о положеном
испиту за директора школе, уколико га поседује
(оригинал или оверена фотокопија), уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених - искључиво на новом обрасцу са холограмом (оригинал или оверена фотокопија); доказ
о знању српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који
су одговарајуће образовање стекли на српском
језику), уверење полицијске управе о неосуђиваности (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци) да кандидат није осуђиван за
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
уверење надлежног привредног суда да кандидат
није правноснажно осуђен за привредни преступ
у вршењу раније дужности (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење
суда да се против кандидата не води кривични
поступак - није покренута истрага (оригинал или
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци);
доказ о резултату стручно-педагошког надзора о
раду кандидата (извештај просветног саветника),
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (само
за кандидата који је претходно обављао дужност
директора установе); преглед кретања у служби
са биографским подацима (необавезно); доказе о
својим стручним и организационим способностима
(необавезно). Пријаве слати на адресу: Основна
школа „Јован Јовановић Змај“, 18226 Алексиначки Рудник, Трг рудара бб, са назнаком „Конкурсној комисији за избор директора”. Кандидати ће
бити позвани на интервју од стране Конкурсне
комисије, а по завршетку рока за пријављивање
на конкурс. Кандидати учесници конкурса ће бити
обавештени о избору директора и његовом именовању од стране Министарства просвете, науке
и технолошког развоја. Ближе информације о конкурсу могу се добити у секретаријату школе, на
телефон: 018/882-033.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА
ШКОЛА У НИШУ
18000 Ниш, Мајаковског 2

Наставник предмета - физичко
васпитање

за 20% радног времена, на одређено
време преко 60 дана, до повратка
запосленог са функције директора
школе
УСЛОВИ: према Правилнику о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних
предмета, стручних сарадника и васпитача у
стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни
гласник” бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017 и
13/2018) послове наставника физичког васпитања
може да обавља: (1) професор физичког васпитања; (2) дипломирани педагог физичке културе; (3) професор физичке културе; (4) професор
физичког васпитања - дипломирани тренер са
назнаком спортске гране; (5) професор физичког
васпитања - дипломирани организатор спортске
рекреације; (6) професор физичког васпитања дипломирани кинезитерапеут; (7) дипломирани
професор физичког васпитања и спорта - мастер;
(8) дипломирани професор физичког васпитања
кинезитерапије - мастер; (9) мастер професор
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физичког васпитања и спорта; (10) мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије; (11)
мастер професор предметне наставе (претходно
завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет).
Кандидат мора да испуњава услове прописане
члановима 139. и 140. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
88/2017 и 27/2018 - даље: Закон) и важећим Правилником о степену и врсти образовања, врсти
стручне спреме наставника, стручних сарадника
и помоћних наставника у средњим стручним школама и то: да има високо образовање стечено на
студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије, и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, уз завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групу предмета, као и високо образовање
стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривична
дела 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 утврђено дискриминаторно понашање, у смислу члана 139. став 1. тачка 3) Закона;
да има држављанство Републике Србије и да зна
српски језик, на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат подносе пријаву у року од 8
дана од дана објављивања конкурса на пријавном
формулару који се преузима са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз који се доставља потребна
документација, односно докази о испуњености
услова за избор кандидата, и то: доказ о стеченом одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе); доказ да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривична дела из
члана 139. став 1.тачка 3) Закона и за кога није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (потврда, уверење или други документ
издат од стране МУП-а РС оригинал или оверену
фотокопију); доказ да кандидат има држављанство Републике Србије (уверење - не старије од
шест месеци); доказ о познавању српског језика,
као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад - доставља само кандидат који није стекао
образовање на српском језику (потврда, уверење
или други документ којим се доказује да је испит
из српског језика положен по програму одговарајуће високошколске установе). Напомена: Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности
(лекарско уверење) доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати
пријављени на конкурс упућују се на психолошку
процену способности за рад са ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања,
применом стандардизованих поступака. Након
добијених резултата добијене психолошке процене, конкурсна комисија разговор са кандидатима и доноси решење о избору. Осим наведеног,
кандидати достављају краћу радну биографију.
Благовременом пријавом сматра се пријава која
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је поднета у року утврђеном у конкурсу, као и
пријава која је предата препорученом поштом, у
ком случају се као дан пријема рачуна дан када
је пошта примила пошиљку, а када последњи дан
за подношење пријаве пада у недељу или дане
државног празника, рок за пријаву помера се за
следећи радни дан, док се потпуном пријавом сматра пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове за избор
у складу са Законом и овим конкурсом. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се може поднети у просторијама школе или предати препорученом поштом на
адресу: Угоститељско-туристичка школа у Нишу,
Мајаковског 2, са назнаком „За конкурсну комисију”. Информације о конкурсу могу се добити
телефоном на број: 018/233-830. Конкурс ће бити
објављен у публикацији „Послови“ Националне
службе за запошљавање.

НОВИ ПА ЗАР
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“

36300 Нови Пазар, Генерала Живковића бб
тел. 020/385-710, 020/385-709

1) Наставник српског језика

на одређено време до поврaтка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета, а
најдуже до 31.08.2019. године

2) Стручни сарадник - психолог
школе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета,
најдуже до 31.08.2019. године

3) Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета, а
најдуже до 31.08.2019. године

4) Радник на одржавању хигијене

Тутин, Његошева 13
тел./факс: 020/811-180

Професор енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба
да испуњава и услове у складу са чл. 140, 142 и
144 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи и то: да има одговарајуће
образовање; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију са адресом
и контакт телефоном; оригинал или оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; доказ о
неосуђиваности. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете. Потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. Лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима, кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве са потребном документацијом
слати на горенаведену адресу, у року од 8 дана
од објављивања. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се
могу предати и лично у секретаријату школе, од
8 до 14 часова, сваког радног дана. Контакт телефон: 020/811-180.

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета, а
најдуже до 31.08.2019. године
Услови за радна места 1, 2 и 3: предвиђени
чл. 139, 140, 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
88/17) и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни преглед“,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и
2/2017). У радни однос могу бити примљена лица
која поседују одговарајуће образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука,
при чему мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајуће 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. Кандидат мора да има: 1) одговарајуће образовање; 2)
психичку, физичку и здраствену спосбност за рад
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4) држављанство Републике Србије, 5)
да зна српски језик и језик (босански) на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања доказују се приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада. Докази
о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3) и 5)
члана 139 Закона о основама система образовање
и васпитања саставни су део пријаве на конкурс,
а доказ из става 1 тачка 2 овог члана прибавља се
пре закључивања уговора о раду. Обавезно обра-
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зовање лица из члана 140 и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од
којих је по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова.

ОСТАЛО: Рок за доставу пријава на конкурс је 8
дана и почиње да тече од наредног дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет адреси Министарства просвете, а
потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи са
потребном документацијом. Проверу психофизичких способности за рад са децом и ученицима
врши надлежна служба за послове запошљавања.
Пријаву са потребним документима слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. Информације се могу
добити и на горенаведени број телефона.

језик), мастер професор слависта - руски језик и
књижевност; мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет). Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз попуњен и одштампан пријавни
формулар достављају школи следећу документацију: оверену фотокопију дипломе (за лица која су
стекла академско звање мастер доставља се и оверена фотокопија дипломе о завршеним основним
академским студијама); уверење о држављанству
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању српског језика се доставља само уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику; доказ
да нису осуђивани правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверену фотокопију, не старији од 6 месеци). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве се
достављају на адресу школе. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе, на
број телефона: 021/2960-031.

НОВИ СА Д

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Услови за радно место 4: 1) завршено основно
образовање; 2) да кандидат има психичку, физичку
и здраствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике
Србије, 5) да зна српски језик.

21240 Тител, Милоша Црњанског 3

Наставник руског језика

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
са 78% радног времена, за рад
у издвојеном одељењу школе у
Гардиновцима и матичној школи у
Тителу
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“,
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони), и то: да има
одговарајуће образовање у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања и у складу са чланом 3 став 1 тачка 3 подтачка 4 Правилника о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и
13/2018); да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Услови у погледу образовања: професор, односно дипломирани филолог за руски
језик и књижевност; мастер филолог (студијски
програм или главни предмет/профил руски језик);
мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил руски
Бесплатна публикација о запошљавању

Асистент са докторатом за
ужу научну област Механика
деформабилног тела и заснивање
радног односа
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор наука - машинско инжењерство, услови прописани чланом 85 Закона о високом образовању
и општим актима Универзитета у Новом Саду и
Факултета техничких наука.

Сарадник у настави из уметничког
поља за ужу уметничку област
Сценска архитектура, техника и
дизајн - Сценски дизајн
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке
дипломирани инжењер сценске архитектуре, технике и дизајна, услови прописани чланом 83 Закона о високом образовању и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких
наука.
ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног односа и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже области и датум објављивања
конкурса); краћу биографију са библиографијом
(списак радова); оверене фотокопије диплома и
додатака дипломама са свих нивоима студија, за
дипломе стечене у иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске
исправе; фотокопирану или очитану личну карту;

потврду о оцени резултата педагошког рада-мишљење студената, уколико кандидат поседује педагошко искуство; потврду из МУП-а да кандидат
није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју
издаје високошколска установа или примања мита
у обављању послова у високошколској установи;
фотокопије објављених научних, односно стручних радова у научним часописима, зборницима
или саопштених на међународним или домаћим
научним скуповима, односно признатих уметничких остварења, оригиналних стручних остварења
(пројеката, студија, патената, оригиналних метода
и сл.), објављених уџбеника, монографија, практикума или збирки задатака, за ужу научну, уметничку, односно стручну област за коју се бира. За
избор у звање сарадника у настави из уметничког поља приложити и: потврду да је кандидат
студент мастер академских студија или специјалистичких академских студија. Пријаве слати на
горенаведену адресу за свако радно место посебно. Комисија ће разматрати само благовремене и
потпуне пријаве. Одлука о избору у звање ступа
на снагу почев од дана ступања на снагу уговора
о раду. Рок за пријаву кандидата на конкурс је 8
дана од дана објављивања.

ПАНЧЕВО
МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОВАН БАНДУР“

26000 Панчево
Војводе Живојина Мишића 3

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора школе може да
обавља лице које испуњава услове прописане
одредбама члана 122 став 5, члана 139 и члана
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број: 88/17 и
27/18). За директора школе може да буде изабрано лице које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, односно високо образовање
стечено: 1) на студијама другог степена/мастер
академске студије; мастер струковне студије или
специјалистичке академске студије/студије другог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године за наставнике ове школе и подручје рада,
педагога или психолога; поседовање дозволе за
рад (лиценце), наставника 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; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
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заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за кандидата
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; најмање осам година рада на
пословима образовања и васпитања у установи за
образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на период
од четири године, а мандат му тече од дана ступања на дужност. Образовно-васпитни рад у школи се остварује на српском језику.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (које
није старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених и очитану личну карту, оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
образовању, доказ о знању српског језика и
језика на којем се изводи образовно-васпитни
рад (кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику), оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу/стручни
испит, потврду о радном искуству/доказ о најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, доказ о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (лекарско уверење - може
се приложити и из персоналног досијеа запосленог, а кандидат који буде изабран ће накнадно, пре закључења уговора о међусобним
правима и обавезама, доставити ново), доказ/
уверење да кандидат није осуђиван у складу
са законом (доказ о неосуђиваности, односно
уверење из казнене евиденције МУП-а Републике Србије, не старије од 30 дана); уверење
надлежног суда да против кандидата није
покренут кривични поступак за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће; за кривично дело примање мита или давање мита; за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом (које није старије од 30 дана),
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, доказе о
својим стручним и организационим способностима, предлог програма рада директора школе и друге исправе, односно доказе којима се
доказује испуњеност услова конкурса. Докази
који се прилажу морају бити у оригиналу или
оверени преписи/фотокопије. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Избор
директора школе врши министар, у року од 30
дана од дана пријема документације од Школског одбора и доноси решење о његовом именовању, о чему школа обавештава лица која су
се пријавила на конкурс. Пријава са документацијом, односно прилозима којима се доказује
испуњеност услова за избор директора, достављају се лично или поштом у затвореној
коверти, на горенаведену адресу, са назнаком
„Конкурс за директора“.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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ПОЖ АРEВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“
12320 Жагубица, Хомољска бб
тел. 012/7643-116

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чланом 122 став 2, 3 и 4, чланом 139 и
чланом 140 став 1, 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број 88/2017 и 27/18 - др. закон, даље: Закон)
и то: 1. да има одговарајуће високо образовање
стечено за васпитача или стручног сарадника: 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, за васпитача или стручног сарадника и
најмање 8 година рада у установи, након стеченог
одговарајућег образовања. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета;
да има одговарајуће високо образовање за васпитача или стручног сарадника на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије) и студијама у
трајању од 3 године или више образовање за васпитача и најмање 10 година рада у предшколској
установи на пословима васпитања и образовања,
након стеченог одговарајућег образовања; 2.
поседовање дозволе за рад (лиценце); 3. савладана обука и положен испит за директора установе;
4. поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом; 5. 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 кривачна дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита и давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6. држављанство Републике Србије; 7. да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику. Уз
формулар са сајта Министарства просвете, науке
и технолошког развоја и пријаву, кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (уверење о
држављанству, оригинал или оверену фотокопију,
не старију од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченој стручној спреми, односно одговарајућем
образовању; оверен препис или оверену фотокопију документа о положеном стручном испиту,
односно лиценци за васпитача, односно стручног
сарадника; доказ о радном стажу у установи на
пословима васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег образовања; преглед кретања у служби са биографским подацима; доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности

за рад са децом (подноси се пре закључења уговора о раду); доказ о савладаној обуци и положеном
испиту за директора установе (изабрани кандидат
за директора установе који нема обуку и положен испит за директора биће обавезан да испит
положи у року од годину дана од дана ступања
на дужност); уверење издато од надлежног суда
да против кандидат није подигнута оптужница за
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања (не
старије од 6 месеци); доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за криивично 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 малолтног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (уверење/потврда из МУП-а, не старије од 6 месеци). Рок за подношење пријава на
конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве са доказима о испуњавању
услова подносе се на горенаведену адресу, са
назнаком „Конкурс за директора“ или се предају
лично у секретаријату установе, радним данима од
07.00 до 15.00 часова. Ближе информације о конкурсу се могу добити од Комисије за избор директора или секретара установе и на број телефона:
012/7643-116.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
12254 Раброво, Светог Саве бб
тел. 012/885-120

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др.закони) и
то: одговарајуће образовање у складу са чл. 140
и 142 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 - др. закони), као и у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи („Службени
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/2017 и 3/2017), 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
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 заштитећних
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 којем се остварује образовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Закона о
основама система образовања и васпитања, кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих нај-
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мање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију: извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверену фотокопију) - не старије од
6 месеци; оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању; доказ о поседовању образовања из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина (потврду високошколске установе о броју
бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или
доказ о положеним испитима из педагогије и психологије); уверење МУП-а из казнене евиденције;
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језику; доказ да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима изабрани кандиадат ће доставити пре
закључења уговора о раду (лекарско уверење).
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве
слати на адресу школе: ОШ „Милутин Миланковић“, Светог Саве бб, 12254 Раброво, са назнаком
„За конкурс“. Контакт телефон: 012/885-120.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОШ „ЖИВКО ЉУЈИЋ“
Нова Варош

1) Наставник математике

за 55,55% норме, на одређено
време преко 60 дана, а најкасније до
31.08.2019. године
УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се прузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати
достављају потребну документацију у року од 8
дана од дана објављивања конкурса. Кандидат
треба да испуњава услове из члана 139 Закона
о основама система образовања и васпитања, и
то: а) да има одговарајуће образовање у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Службени гласник РС Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16,
11/16, 2/17 и 3/17); б) да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; г) да има држављанство РС; д) да зна
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ
о испуњености услова из тачке б) прибавља се
пре закључења уговора о раду.
Бесплатна публикација о запошљавању

ПРОКУПЉЕ
ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНОПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

18400 Прокупље, Ћирила и Методија 1
тел. 027/324-311
e-mail:vpp@beotel.rs

Наставник за избор у звање и на
радно место предавача струковних
студија, за ужу научну област
Физичка хемија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, стечен академски назив магистар, односно најмање стручни
назив специјалиста академских студија из одговарајуће области и способност за наставни рад.
Кандидат треба да испуњава услове предвиђене
чланом 74 (за предавача) Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закон и 73/2018), Статутом школе, Правилником
о организацији и систематизацији послова школе
и Правилником о избору наставника и сарадника
ВППШ у Прокупљу.
ОСТАЛО: Кандидати подносе; фотокопију дипломе, биографију, списак радова и саме радове. Комплетну документацију доставити на горенаведену
адресу.

СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИЈА РАКИЋ“

Смедеревска Паланка, 11420 Церовац
тел. 026/383-053

Наставник разредне наставе

на одређено време, ради замене
одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: високо образовање сходно Правилнику
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018) и члану 140 и 142 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
88/2017). Остали услови које кандидати треба да
испуне: да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система обаразовања и васпитања и у складу са Правилником
о степену и врсти стручне спреме наставника и
стручних сарадника у основној школи за послове
наставника разредне наставе; да имају психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; да имају
држављанство Републике Србије, да знају српски
језик (уколико је образовање завршено на страном језику). Кандидати треба да приложе: пријавни формулар са званичне интернет странице
Министарства просвете, адресу и број телефона,
уверење о држављанству РС, уверење о неосуђиваности (извод из казанене евиденције), оверен

препис - фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми, оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу (ако је кандидат има) или
уверење да је кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
на високошколској установи од најмање 30 ЕСПБ,
извод из матичне књиге рођених, лекарско уверење (пре закључивања уговора о раду). Наведена документа не смеју бити старија од 6 месеци,
а приложене фотокопије морају бити оверене од
надлежног органа, као доказ да су верне оригиналу. У поступку одлучивања о избору наставника,
у филијали Националне службе за запошљавање
у Смедереву биће извршена провера психофизичких способности за рад са децом и ученицима,
за све кандидате који испуњавају услове конкурса. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“.
Приложена конкурсна документација се по завршетку конкурса не враћа кандидатима. Пријаве
на конкурс се могу слати поштом на адресу школе
или лично предати у секретаријату школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у
разматрање.

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

Стручни сарадник/педагог или
психолог

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
односно ради замене запослене на
породиљском одсуству и одсуству
ради неге детета
УСЛОВИ: ВСС, VII/1 степен, пријем у радни однос
се врши под условима прописаним чл. 139 и 140
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017) и условима прописаним Правилником о степену и врсти образовања
наставника, стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13,
2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17). Кандидати морају
имати: одговарајуће образовање; психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; држављанство Републике Србије; да
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да знају српски језик и језик
на којем остварују образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз
одшампан примерак пријавног формулара достављају школи следећа документа: диплому о стеченом образовању (оверена фотокопија); доказ
да имају образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина из чл. 142 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања;
уверење о држављанству Републике Србије које
није старије од 6 месеци; извод из матичне књиге
рођених; уверење о неосуђиваности од надлежне
полицијске управе (не старије од 6 месеци); уверење од надлежног основног суда да се не води
истрага - кривични поступак (не старије од 6 месеци); доказ о знању језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад (српски језик). Доказ да
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кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима подноси
се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Школа
није у обавези да враћа конкурсну документацију.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.
Пријаве слати на горенаведену адресу. Ближе
информације о конкурсу можете добити код секретара школе: 026/831-741.

СОМБОР
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
25000 Сомбор, Лазе Костића 3

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: директор установе може да буде лице
које испуњава услове прописане чл. 122, 139 и чл.
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017
и 27/2018 - др. закони), као и услове прописане
Правилником о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 108/2015). Дужност директора
школе може да обавља лице које има: 1) одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања за
наставника основне школе, за педагога и психолога, наставник и стручни сарадник јесте лице које
је стекло одговарајуће високо образовање: 1. на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; 2.
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10.09.2005. године. Лице из тачке 1 подтачка (2) мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета). Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из
чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дужност директора основне
школе може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из чл. 140 став 3 Закона за наставника
основне школе, односно лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичке струковне студије), студијама у
трајању од три године или вишим образовањем,
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; 2) дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
3) обуку и полoжен испит за директора установе;
4) најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, 5) психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 6) 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
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човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 7) има
држављанство Републике Србије; 8) зна српски
језик (језик на којем се остварује образовно-васпитни рад). Изабрани директор који нема положен
испит за директора, дужан је да га положи у року
до две године од дана ступања на дужност. Директору који не положи испит за директора у року од
две године од дана ступања на дужност, престаје
дужност директора.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, са постребном
документацијом, доставља се и попуњен пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а
потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом доставља установи. Уз
пријаву на конкурс кандидат за директора школе подноси: биографске податке, односно радну
биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем образовању из члана 140
став 1 и 2 (изузетно и став 3) Закона о основама
система образовања и васпитања за наставника
основне школе,за педагога и психолога; оверену
фотокопију дозволе за рад наставника и стручног сарадника (испит за лиценцу, односно стручни испит), оверену фотокопију уверења о положеном испиту за директора установе, оригинал
или оверену фотокопију уверења да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима (не старије од 6 месеци од
дана достављања пријаве на конкурс), оригинал
или оверену фотокопију доказа о најмање осам
година рада у установи на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања (потврде, решења, уговори или други акти
којима се доказује на којим пословима, са којом
стручном спремом и у ком временском периоду
је стечено радно искуство), оригинал или оверену
фотокопију доказа о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за
кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање - издат
од полицијске управе (не старије од 6 месеци од
дана достављања пријаве на конкурс), доказ о
неосуђиваности за привредни преступ, издат од
привредног суда, оригинал или оверену фотокопију доказа да против кандидата није покренут
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења
о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела из чл. 7 став 4
Правилника о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве
на конкурс), оригинал или оверена фотокопија
уверења о држављанству Републике Србије (не
старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс), извод из матичне књиге рођених
- оригинал, доказ о знању српског језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад (уко-лико одговарајуће образовање није стечено на том
језику) - оверену фотокопију дипломе о стеченом
средњем, вишем или високом образовању на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад,
доказе о резултату стручно-педагошког надзора
- извештаји просветног саветника- оверена фотокопија (уколико је вршен стручно-педагошки надзор над радом кандидата од стране просветног

саветника, кандидат је дужан да извештај истог
достави), уколико се на конкурс пријави лице које
је претходно обављало дужност директора установе дужно је да поред доказа из тачке 12 достави
и резултате стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања, (оверена фотокопија). Кандидат за директора установе образовања и васпитања не може да оствари предност
приликом избора ако је у току избора утврђено да
је против њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага
или доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога - за кривична
дела из члана 7 став 4 Правилника о ближим условима за избор директора установе образовања и
васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће разматрати. Пријава се сматра
потпуном уколико садржи све доказе којима се
потврђује испуњеност услова за избор директора
прописаних чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2 а изузетно и став 3 Закона, а који су у конкурсу наведени
у делу услови за избор директора. Рок за подношење пријава на конкурс за избор директора школе износи 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријава се
подноси на адресу школе, са назнаком „Конкурс
за директора“.

СУБОТИЦА
ОИСШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 14

Референт за финансијскорачуноводствене послове

са 50% радног времена, на одређено
време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред услова прописаних чланом 139
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018),
кандидат треба да има одговарајуће образовање
у складу са чл. 19 Правилника о систематизацији послова и радних задатака у ОИСШ „Жарко Зрењанин“ Суботица дел. број: 256-01/18 од
23.03.2018 године - IV степен стручне спреме
стечен у средњој економској школи. Поред одговарајућег образовања, кандидат треба да испуњава следеће услове: да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; држављанство Републике Србије; 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; да зна српски језик и језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи: оверен препис/фотокопију дипломе
о стеченом образовању, уверење о држављанству
Републике Србије или оверену фотокопију, извод
из матичне књиге рођених или оверену фотокопију, доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
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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.
Лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и
ученицима тражиће се накнадно за кадидата који
буде изабран. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави своју професионалну биографију.
Психолошку процену способности кандидата за
рад са децом и ученицима извршиће Национална
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Пре закључења уговора
о раду кандидат треба да прибави уверење да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима. Избор се врши у складу са Законом о основама система образовања и
васпитања. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. У складу са чланом
155 став 1 и 2 у вези са чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања,
кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају установи.
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на
разговор. Пријаве на конкурс слати на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса.

ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“
24331 Бајша, Закина 5

Наставник енглеског језика у првом
циклусу основног образовања
на одређено време, ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради
неге детета, за рад у одељењима
где се настава одвија на мађарском
наставном језику, са 40% радног
времена

Наставник енглеског језика у првом
циклусу основног образовања
на одређено време, ради замене
одсутне запослене преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета, за рад у одељењима где се
настава одвија на српском наставном
језику, са 30% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну
спрему предвиђену Правилником о врсти стручне
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвети гласник“,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016,
2/2017, 3/2018): наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави из страног језика као обавезног предмета у првом циклусу
основног образовања и васпитања могу да изводе
лица, и то: 1) професор одговарајућег страног
језика, професор разредне наставе, дипломирани филолог, односно професор језика и књижевности, дипломирани школски педагог или школски
психолог, дипломирани педагог или дипломирани
психолог, наставник одговарајућег страног језика, у складу са чл. 145 и 146 Закона о основној
школи, наставник одговарајућег страног језика са
положеним стручним испитом по прописима из
области образовања или лиценцом за наставника,
наставник разредне наставе, лице које испуњава услове за наставника предметне наставе у
основној школи, а које је на основним студијама
положило испите из педагошке психологије или
Бесплатна публикација о запошљавању

педагогије и психологије, као и методике наставе, професор разредне наставе и енглеског језика за основну школу, професор разредне наставе,
који је на основним студијама савладао програм
Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски
систем преноса бодова) и који поседује уверење
којим доказује савладаност програма модула и
положен испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, дипломирани библиотекар
- информатичар, мастер филолог, мастер професор језика и књижевности, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, мастер учитељ, који је
на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем
преноса бодова) и који поседује уверење којим
доказује савладаност програма модула и положен
испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, дипломирани учитељ-мастер, који је
на основним студијама савладао програм Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем
преноса бодова) и који поседује уверење којим
доказује савладаност програма модула и положен
испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, мастер библиотекар - информатичар.
Лица из става 2 тач. 2), 4), 5), 8), 9), 12), 15), 16) и
19) која нису професори одговарајућег језика треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2
(Заједничког европског оквира). Лица из става 2
тач. 3), 13) и 14) треба да поседују знање језика
најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), осим уколико нису завршила одговарајући
студијски програм или главни предмет/профил.
Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри универзитета у Србији или међународно признатом исправом за ниво знања језика
који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Предност за извођење наставе из страног језика
у првом циклусу основног образовања и васпитања из става 2. овог члана имају мастер професор језика и књижевности (одговарајући студијски
програм или главни предмет/профил), односно
мастер филолог (одговарајући студијски програм
или главни предмет/профил), односно професор,
односно наставник одговарајућег страног језика,
мастер учитељ, односно дипломирани учитељ
- мастер, односно професор разредне наставе,
наставник разредне наставе, мастер професор
или професор у предметној настави и наставник
у предметној настави са положеним испитом Б2;
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 родоскрнављење, за кривично дело примања
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Србије; да зна српски језики и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад, да има образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи у
току студија или након дипломирања, од најмање
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Уз пријавни формулар кандидати треба да
доставе: краћу биографију, уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење

или диплому о стеченом образовању, доказ да
имају образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, доказ да је кандидат стекао средње, више или високо образовање на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад
или је положио испит из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе и доказ да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрљење, за
кривично дело примања мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање, све у оригиналу или овереној фотокопији. Доказ да кандидат има здравствену способност за рад са децом
и ученицима доставља се пре закључивања уговора о раду. Проверу психофизичких способности
за рад са децом и ученицима извршиће надлежна
служба за запошљавање. Пријава на конкурс са
потребним документима, заједно са одштампаним
пријавним формуларом, доставља се у року од 8
дана од дана објављивања конкурса, на адресу
Основне школе „Братство јединство“, Бајша, Закина 5. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

ШАБАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ВОЈВОДА СТЕПА“

15305 Липолист, Карађорђева 1

Оглас објављен у публикацији „Послови“
број 813 од 23.01.2019. године, поништава
се у целости.

ОШ „ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“
15000 Шабац, Жике Поповића 20
тел. 015/343-154

Професор разредне наставе

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

Професор енглеског језика

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

Професор математике

са 85% радног времена, на одређено
време, као замена запосленог на
функцији, најдуже до 31.08.2019.
године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове према чл. 139, 140, 143 и чл. 144 Закона о основама
система образовања и васпитања (“Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018), према одредбама Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл.
гласник РС - Просветни гласник”, бр 11/2012,
15/2013) и остале опште услове предвиђене Законом о раду. Кандидат треба да има одговарајуће
образовање, психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да је
држављанин Републике Србије, да није осуђиван
13.02.2019. | Број 816 |
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правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017 и 27/18 - др. закони), да зна језик на коме
се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да поднесе
следећа документа: краћу биогафију, доказ да има
одговарајуће образовање - прописану врсту и степен стручне спреме (оверену фотокопију дипломе
или уверења о одговарајућем образовању), доказ
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018), извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија,
не старија од 6 месеци). Лекарско уверење подноси се непосредно пре закључења уговора о раду,
у складу са чланом 139 став 3 Закона о основама
система образовања и васпитања. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова за рад на
наведеним пословима поднети на адресу школе,
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.
Конкурсна документација се не враћа. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ВИСОКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ЗА ВАСПИТАЧЕ У ШАПЦУ
Оглас објављен у публикацији „Послови“ од
19.09.2018. поништава се у целости.

УЖИЦЕ
ПОНОВЉЕН ОГЛАС
ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“
31254 Костојевићи
тел. 031/3860-081

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање за наставника и стручног сарадника школе,
а из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања 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 ст. 1 и 2 Закона, дужност директора основне
школе може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 Закона за наставника ове врсте школе најмање десет година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; да има
дозволу за рад наставника и стручног сарадника; да има обуку и положен испит за директора
установе; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскрвнуће, за 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 дискрими-
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наторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат за
директора школе уз пријаву подноси: биографске податке, односно радну биографију, оверену
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
образовању за наставника и стручног сарадника
у овој школи; оверену фотокопију лиценце (дозволе за рад) за наставника и стручног сарадника,
односно уверења о положеном стручном испиту;
потврду о 8, односно 10 година рада у области
образовања; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника); резултате стручно-педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (уколико се на конкурс пријавило лице које
је претходно обављало дужност директора школе); доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење не старије од 6 месеци); доказ
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскрвнуће, за 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 (оригинал или оверену фотокопију уверења, не старије
од 6 месеци); доказ да није, у складу са Законом,
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал
или оверену фотокопију уверења не старије од 6
месеци); уверење о држављанству (не старије од
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не
старије од 6 месеци); остала документа која могу
послужити приликом доношења одлуке о избору,
нпр. да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад за кандидате који одговарајуће образовање нису стекли на српском језику. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве
са траженом документацијом доставити на адресу:
Основна школа „Душан Јерковић“, 31254 Костојевићи, са назнаком: „За конкурс за директора“ или
лично у Секретаријату школе. Документација се
неће враћати по окончању конкурса. О резултатима конкурса кандидат ће бити обавештен у року
од 8 дана од дана пријема решења о именовању
директора школе од стране министра просвете,
науке и технолошког развоја. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и
путем телефона: 031/3860-081.

ВАЉЕВО
ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА

14000 Ваљево, Карађорђева 122
тел. 014/226-085

Чистачица

на одређено време до повратка
запосленог са боловања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1) да има одговарајуће образовање (први
степен стручне спреме, основна школа); 2) да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање мита или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и про-

тив човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има
држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: пријаву
на конкурс са основним биографским подацима
(својеручно потписану); одштампан и попуњен
пријавни формулар преузет са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије, у делу
„Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZAKONKURISANjE.doc; оверену фотокопију дипломе; оригинал или оверену фотокопију уверења
о држављанству; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; извод
из казнене евиденције као доказ о неосуђиваности за горенаведена кривична дела и да није
утврђено дискриминаторно понашање, које
издаје надлежна полицијска управа (не старије
од 6 месеци). Фотокопије које се подносе морају
бити оверене од стране надлежног органа, у
супротном неће се узети у разматрање, као ни
непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидат који буде изабран пре закључења уговора
о раду доставља уверење о здравственој способности, не старије од шест месеци. Пријаве
са потребном документацијом доставити лично
или поштом, на горенаведену адресу школе, са
назнаком: „Пријава на конкурс“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КАЈА
14240 Љиг, Краљице Марије бб
тел. 014/3445-286

Секретар

на одређено време до повратка стално
запосленог са функције на коју је
именован
УСЛОВИ: дипломирани правник - мастер или
дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; да
кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима, да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања и да
има држављанство Републике Србије. Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да приложи: извод из
матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци
или трајни са холограмом, оригинал или оверена
фотокопија); уверење о држављанству (не старије
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија);
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; биографију. Податке о неосуђиваности кандидата прибавља установа. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом доставља само изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријаве са биографијом (обавезно са контакт телефоном) подносе
се лично или путем поште на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за секретара”.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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В РА Њ Е

ВРШАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГОМИР ТРАЈКОВИЋ“

ОСНОВНА ШКОЛА „МОША ПИЈАДЕ“

Општина Бујановац
Село Жбевац
тел. 017/7450-938

Педагог школе

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
односно до повратка радника са
функције, најдуже до 18.09.2021.
године, са 40% радног времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни
однос утврђених Законом о раду, кандидати треба
да испуњавају и услове из чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018 - др. закони)
и то: да имају одговарајуће високо образовање,
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони), као и у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник“; бр. 11/2012,
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/17 и 3/17);
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у
трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да имају држављанство Републике
Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају школи и то: доказ о одговарајућем
образовању (оверена фотокопија дипломе траженог степена и врсте образовања, односно уверења
- ако диплома није издата); 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); извод из матичне књиге рођених са
холограмом (оригинал или оверена фотокопија);
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци
(оригинал или оверена фотокопија); уверење или
потврду о неосуђиваности за горенаведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно
понашање, које издаје надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци); уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима подноси изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Пријава на конкурс треба да садржи и податке о кандидату (име
и презиме, адреса пребивалишта или боравишта,
контакт телефон) и радно место на које кандидат конкурише. Кандидати који буду изабрани у
ужи избор биће упућени на психолошку процену способност за рад са децом и ученицима, коју
врши Национална служба за запошљавање. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са неовереном документацијом неће се узимати у разматрање.
Бесплатна публикација о запошљавању

26335 Гудурица, Трг ослобођења 2
тел./факс: 013/881-012

Наставник хемије

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, до повратка запослене
са боловања, породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове
прописане члановима 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - даље: Закон) и
важећим Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017
и 13/2018), и то: да има високо образовање стечено на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије, и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета;
(2) студије другог степена из области педагошких
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне,
односно стручне области или области педагошких
наука, уз завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета, као и високо образовање стечено на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, у смислу члана 139 став 1
тачка 3 Закона; да има држављанство Републике
Србије и да зна српски језик, на коме се остварује
образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8
дана од дана објављивања конкурса на пријавном
формулару који се преузима са званичне интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, уз који се доставља потребна документација, односно докази о испуњености услова
за избор кандидата, и то: доказ о стеченом одговарајућем образовању (оверена фотокопија дипломе); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1
тачка 3 Закона и за кога није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање (потврда,
уверење или други документ); доказ да кандидат
има држављанство Републике Србије (уверење,
не старије од шест месеци); доказ о познавању
српског језика, као језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад - доставља само кандидат који није стекао образовање на српском језику
(потврда, уверење или други документ којим се
доказује да је испит из српског језика положен по
програму одговарајуће високошколске установе).
Напомена: доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско уверење) доставља

само изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Осим наведеног, кандидати достављају и
остала документа од значаја за одлучивање, и то:
извод из матичне књиге рођених (на обрасцу са
трајном важношћу, фотокопија или оригинал) и
краћу радну биографију. По завршетку конкурса
примљена документација се не враћа кандидатима. Благовременом пријавом сматра се пријава
која је поднета у року утврђеном у конкурсу, као
и пријава која је предата препорученом поштом,
у ком случају се као дан пријема рачуна дан када
је пошта примила пошиљку, а када последњи дан
за подношење пријаве пада у недељу или дане
државног празника, рок за пријаву помера се за
следећи радни дан, док се потпуном пријавом сматра пријава која у прилогу садржи документа којима кандидат доказује да испуњава услове за избор
у складу са законом и овим конкурсом. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се може поднети у просторијама школе или предати препорученом поштом на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурсну
комисију“ и назначити за које радно место се конкурише. Информације о конкурсу могу се добити
телефоном, на број: 013/881-012.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

26334 Велико Средиште, Стеријина 5
тел. 013/892-133

У конкурсу који је објављен 06.02.2019.
године, због техничке грешке исправља се
позивни број телефона: уместо 031 треба
да стоји 013. Све остало остаје исто.

ОСНОВНА ШКОЛА „МОША ПИЈАДЕ“
26335 Гудурица, Трг ослобођења 2
тел./факс: 013/881-012

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: директор установе може да буде лице које
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом
140 става 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017
и 27/2018), односно: 1. лице које је стекло одговарајуће образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: (1) студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из
области педагошких наука или интедисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука уз које кандидат
мора да има претходно завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета;
2) на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. дозвола за рад, односно положен испит за
наставника или стручног сарадника; 3. обука или
положен испит за 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; 4. најмање осам година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. психичка, физичка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 6. да лице није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
13.02.2019. | Број 816 |

51

Наука и образовање

у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7. држављанство Републике
Србије; 8. знање српског језика: кандидат, наставник разредне наставе, мора имати одговарајуће
образовање на српском језику или имати положен
испит из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе; кандидат наставник или стручни сарадник мора имати
стечено средње, више или високо образовање на
српском језику или имати положен испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: испуњен образац формулара за пријаву
на конкурс, преузет са странице сајта Министарства проосвете: www.mpn.gov.rs; диплому о стеченој стручној спреми; кандидати који су стекли
образовање по прописима о високом образовању почев од 10.09.2005. године подносе оверену фотокопију дипломе и основних и мастер
студија; уверење о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу; потврду да кандидат
има најмање осам година радног искуства на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања: потврда садржи податак о радном стажу и пословима које је
лице обављало и издаје је установа у којој кандидат ради; ако кандидат није у радном односу, потврду издаје установа у којој је кандидат
стекао радно искуство у области образовања и
васпитања; уверење о држављанству; лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здарвственој
способности за рад са децом и ученицима; 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;
уверење Привредног суда да кандидат није
осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности; извод из
матичне књиге рођених; доказ /уверење о савладаној обуци или положеном испиту за директора школе (пријава која не садржи ово уверење или доказ неће се сматрати непотпуном, а
уколико кандидат буде изабран биће у обавези
да у законском року положи испит за директора школе); доказ да кандидат зна српски језик
уколико образовање није завршио на српском
језику (потврда одговарајуће високошколске
установе да је положио испит из српског језика);
уколико се на конкурс пријављује лице које је
претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања - доказ о резултату стручно педагошког надзора, односно потврду надлежне
школске управе да у току његовог мандата није
вршен стручно педагошки надзор , уколико исту
не поседује; биографија, са кратким прегледом
кретања у служби, и прегледом програма рада
школе. Комплетна документација подноси се у
2 примерка у оригиналу или у овереним фотокопијама које је оверио јавни бележник. Сва
захтевана уверења не смеју бити старија од 6
месеци у тренутку подношења. Рок за пријаву на
конкурс износи 15 дана од дана од објављивања
у публикацији „Послови“. Пријава са потребном
документацијом подноси се у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс за директора школе“,
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на горенаведену адресу. Школа нема обавезу да
пријављеном кандидату враћа документацију.
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број тел. 013/881-012. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати
у разматрање.

ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ”
26366 Велика Греда, Маршала Тита 116
тел. 013/865-333

Наставник енглеског језика

на одређено време, са 94,44% радног
времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове
прописане у члану члану 140 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС” број 88/2017 и 27/18), у даљем тексту: Закон.
Може бити изабрано лице које има одговарајуће
високо образовање стечено на: 1) студијама другог степена мастер академске студије, мастер
струковне студије или специјалистичке академске
студије (студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука - у ком случају је
неопходна завршеност студија првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета) или 2) основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године, за наставника те
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога школе; поседовање дозволе за рад (лиценце)
за наставника, васпитача или стручног сарадника; поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за кандидата није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторско понашање; поседовање
држављанства Републике Србије; знање српског
језика на коме се остварује образовно-васпитни
рад у школи; уколико се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, може да бити изабрано
лице које, уз испуњеност осталих горенаведених
услова, има одговарајуће високо образовање на
студијама првог степена, студијама у трајању од
три године или више образовање.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене
и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање,
као и фотокопије докумената које нису оверене
од стране надлежног органа (јавног бележника,
градске или општинске управе, суда). Уз пријаву
на конкурс кандидат треба да приложи: пријавни
формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; биографске податке, односно
радну биографију; оверену фотокопију дипломе
о завршеном одговарајућем високом образовању;
оверену фотокопију уверења о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту (дозволи за

рад); лекарско уверење (не старије од 6 месеци);
уверење о некажњавању из МУП-а за кривична
дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона и из суда
(не старије од 6 месеци); копију извода из матичне књиге рођених; доказ о знању српског језика
(осим кадидата који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику). Пријаве доставити на
адресу: ОШ „Јован Стерија Поповић“, 26366 Велика Греда, Маршала Тита 116, у затвореној коверти,
са назнаком, лично или поштом. Ближе инфорације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на телефон: 013/865-333.

ЗАЈЕЧАР
ОМШ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Наставник клавира

на одређено време ради замене
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа кандидат треба да испуњава и услове
прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“,
бр. 88/2017), и то: уз пријавни формулар, који
се преузима на интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја кандидат
васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017 - даље Закон)
и то: 1. да има одговарајуће образовање, 2. да има
психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима, 3. да кандидат 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, у смислу члана 139 став 1 тачка 3 Закона; 4. да има држављанство Републике Србије; 5.
да зна српски језик, на коме остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да достави: попуњен пријавни формулар који се
налази на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оригинал или
оверену фотокопију дипломе о траженој врсти
школске спреме, VII/1 степен стручне спреме ФМУ, дипломирани музичар одговарајућег одсека у складу са чл. 8 став 1 и 2 и чл. 120 став 1
тачка 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“ 72/09 и 52/11) и
Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама; оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, не старије од 6
месеци; доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139
став 1 тачка 3 Закона и за кога није, у складу са
Законом, утврђено дискриминаторно понашање;
доказ о познавању српског језика, као језика на
коме се остварује образовно-васпитни рад, доставља само кандидат који није стекао образовање
на српском језику (потврда, уверење или други
документ којим се доказује да је испит из српског
језика положен по програму одговарајуће високошколске установе). Осим наведеног, кандидати
достављају и остала документа од значаја за одлучивање, и то: краћа радна биографија; доказ да
против кандидата није покренут кривични поступак за кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3 Закона. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
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ственој способности за рад са ученицима дставља само избрани кандидат, пре закључивања
уговора о раду. Приложена документација се не
враћа. Благовременом пријавом сматра се пријава
која је поднета у року утврђеном у конкурсу, као
и пријава која је предата препорученом поштом,
у ком случају се као дан пријема рачуна дан када
је пошта примила пошиљку, а када последњи
дана за подношење пријаве пада у недељу или
дане државног празника, рок за пријаву помера
се за следећи радни дан, док се потпуном пријавом сматра сматра пријава која у прилогу садржи
документа којима кандидат доказује да испуњава
услове за избор директора, у складу са Законом и
подзаконским актима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се
може поднети у просторијама школе или предати
препорученом поштом на горенаведену адресу, са
назнаком „За конкурс”. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Информације о конкурсу могу се добити телефоном на
број: 019/425-870 или 019/440-790.

ЗРЕЊАНИН
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
23000 Зрењанин, Караџићева 3а

Васпитач

на одређено време ради замене
запослене преко 60 дана (трудноћа,
породиљско одсуство, дуже
боловање)
2 извршиоца
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо
образовање на студијама другог степена, односно
на студијама првог степена у трајању од најмање
четири године, дипл. васпитач; да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривична
дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања;
држављанство Републике Србије; да зна језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад.

Васпитач

на одређено време ради замене
запослене преко 60 дана (трудноћа,
породиљско одсуство, дуже
боловање)
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо
образовање на студијама првог степена у трајању
до три године - струковни васпитач; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад;
да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: биографију, оверену фотокопију дипломе
или уверење, оригинал или оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених, оригинал или
оверену фотокопију уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци), доказ о знању језика на
ком се изводи васпитно-образовни рад (доказује
се дипломом о стеченом одговарајућем образовању за обављање образовно-васпитног рада
или овереном фотокопијом уверења да је лице
положило испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе). Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад подноси се пре закључења уговора о раду,
а доказ о неосуђиваности прибавља установа по
службеној дужности. Пријаве за заснивање радног односа са доказима о испуњености тражених
услова кандидат подноси у року од 8 дана од
Бесплатна публикација о запошљавању

дана објављивања у публикацији „Послови“, на
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“,
путем поште или лично у просторијама установе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати.

ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
23000 Зрењанин, Стражиловска бб
тел. 023/563-840

Педагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о
раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), кандидат треба да испуњава и услове утврђене у чл.
139 и 141 Закона о основама система образовања
и васпитања (даље: Закон) и Правилнику о програму обуке за педагошког асистента („Сл. гласник
РС“, бр. 11/2010): 1) да има одговарајуће образовање и то: минимум средње образовање и завршен програм обуке за педагошког асистента по
програму обуке Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице
које има дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце
послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља: приправник (најдуже 2
године од дана заснивања радног односа у установи); лице које испуњава услове за наставника,
васпитача и стручног сарадника са радним стажом
стеченим ван установе, под условима и на начин
утврђен за приправнике (најдуже 2 године од
дана заснивања радног односа у установи); лице
које је засновало радни однос на одређено време
ради замене одсутног запосленог (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи);
сарадник у предшколској установи (ако има образовање из члана 142 Закона); педагошки и андрагошки асистент и помоћни наставник. Потребна
стручна спрема је: минимум средње образовање и
сертификат Министарства просвете о савладаној
уводној обуци за педагошког асистента. Кандидат
треба и: 2) да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на
којем остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан
да обавезно достави: пријавни формулар, доказ о
одговарајућем образовању, оверену фотокопију
дипломе/уверења траженог степена и врсте образовања, доказ о завршеном програму обуке за
педагошког асистента по програму обуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
уверење о држављанству - оригинал или оверена фотокопија, извод из матичне књиге рођених
- оригинал или оверена фотокопија, доказ да није
осуђиван (за горенаведена дела у тачки 3) који
није старији од 6 месеци - оригинал или оверена фотокопија, доказ о знању српског језика доставља се ако кандидат није стекао одговарајуће
знање на српском језику. Лекарско уверење да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (оригинал или ове-

рену фотокопију) доставља изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Услови тражени
овим конкурсом доказују се приликом пријема у
радни однос и проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос
из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују
се на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба
за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава
листу кандидата који испуњавају услове за пријем
у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе и
доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је 8
дана од дана објављивања огласа за наставника
разредне наставе у продуженом боравку у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу школе,
са назнаком „За конкурс“. У обзир ће се узети само
благовремене и потпуне пријаве. За све додатне информације обратити се секретару школе на
телефон: 023/563-840.

ОСНОВНА ШКОЛА „2. ОКТОБАР”
Зрењанин, Марка Орешковића 48

Наставник музичке културе

на одређено време, ради замене
одсутне запослене раднице преко 60
дана, са нормом часова од 30%, на
српском језику
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа кандидата: 1. да има одговарајуће образовање: академски музичар, дипломирани музичар - музички
педагог, дипломирани музички педагог, дипломирани музичар - композитор, дипломирани
композитор, дипломирани музичар - диригент,
дипломирани музичар - музиколог, дипломирани
музиколог, дипломирани диригент, дипломирани
музичар - акордеониста, дипломирани музичар
- гитариста, дипломирани музичар - соло певач,
дипломирани професор солфеђа и музичке културе, дипломирани етномузиколог, дипломирани музичар - пијаниста, дипломирани музичар
- чембалиста, дипломирани музичар - оргуљаш,
дипломирани музичар - харфиста, дипломирани
музичар - перкусиониста, дипломирани музичар
- виолиниста, дипломирани музичар - виолиста,
дипломирани музичар - виолончелиста, дипломирани музичар - контрабасиста, дипломирани музичар - флаутиста, дипломирани музичар - обоиста,
дипломирани музичар - кларинетиста, дипломирани музичар - фаготиста, дипломирани музичар - хорниста, дипломирани музичар - трубач,
дипломирани музичар - тромбониста, дипломирани музичар - тубиста, професор црквене музике
и појања, дипломирани музичар - саксофониста,
професор солфеђа и музичке културе, дипломирани музичар - педагог, дипломирани музичар
- бајаниста, дипломирани музичар за медијску
област, професор музичког васпитања, дипломирани музичар - педагог, дипломирани флаутиста,
дипломирани црквени музичар (педагог, појац и
диригент хора),професор музичке културе, мастер теоретичар уметности (професионални статус: музички педагог, етномузиколог, музиколог
или музички теоретичар), мастер музички уметник
(сви професионални статуси), мастер композитор,
дипломирани трубач; дипломирани клавирис13.02.2019. | Број 816 |
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та. Лица која су стекла академско звање мастер
морају имати претходно завршене основне академске студије хемије. Кандидат треба и: 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност
за рад (проверу психофизичких способности за
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања у року од осам дана
од дана истека рока за подношење пријава), 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 је држављанин Републике Србије.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс је потребно поднети следећа документа: кратку биографију на формулару са сајта Министарства просвете (попуњен
и потписан својеручно), диплому о стеченом образовању, држављанство РС, не старије од 6 месеци,
извод из казнене евиденције МУП РС ПУ Зрењанин
- прибавља кандидат. Уколико се на овај конкурс
подносе фотокопије докумената, оне морују бити
оверене. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови”. Доказ
о здравственој способности прибавља кандидат
који буде закључио уговор о раду. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве слати на адресу: ОШ „2. октобар”, 23000
Зрењанин, Марка Орешковића 48, са назнаком „За
конкурс - музичко”.

ОСНОВНА ШКОЛА „2. ОКТОБАР“
23000 Зрењанин, Марка Орешковића 48

Психолог

на одређено време, ради замене
одсутне запослене раднице преко 60
дана, са нормом часова од 50%, на
српском језику
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа
кандидата: 1. да има одговарајуће образовање:
професор психологије, дипломирани психолог општи смер или смер школске психологије, дипломирани школски психолог - педагог, дипломирани
школско-клинички психолог, дипломирани психолог, мастер психолог, дипломирани психолог
- мастер. Лица која су стекла академско звање
мастер, односно дипломирани-мастер треба да
поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких
предмета. Кандидат треба и: 2. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад (проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима врши надлежна служба за послове
запошљавања у року од осам дана од дана истека рока за подношење пријава), 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 је држављанин Републике
Србије.
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс је потребно поднети следећа документа: пријаву - кратку биографију, обавезно на формулару Министарства просвете (скинути са сајта министарства и попуњени
са својеручним потписом доставити); диплому о
стеченом образовању; држављанство РС, не старије од 6 месеци; извод из казнене евиденције
МУП РС ПУ Зрењанин - прибавља кандидат. Уколико се на овај конкурс подносе фотокопије докумената, оне морују бити оверене. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”. Доказ о здравственој способности прибавља кандидат који буде закључио
уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве слати на адресу:
ОШ „2. октобар”, 23000 Зрењанин, Марка Орешковића 48, са назнаком „За конкурс - психолог”.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2а
тел. 023/533-270

Наставник предметне наставе наставник здравствене неге

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
57,86% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/18
- аутентично тумачење), треба да испуњава и
посебне услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања односно да: 1. има одговарајуће образовање: у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања које је стекло а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; б) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. У складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада здравство и
социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 21/15, 11/16 и 13/18): виша
медицинска сестра - техничар; струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска
сестра; виша медицинска сестра општег смера;
виша медицинска сестра интернистичког смера;
виша медицинска сестра хируршког смера; виши
медицински техничар; дипломирани организатор здравствене неге; дипломирани организатор
здравствене неге - мастер; мастер организатор
здравствене неге; мастер професор предметне
наставе (претходно завршене основне академске
студије у области здравства). Лице треба да има
претходно стечено средње образовање у подручју
рада Здравство и социјална заштита. Кандидат
треба и да: 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3.
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела

из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs),
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме,
оригинал или оверену фотокопију дипломе о претходно стеченом средњем образовању у подручју
рада Здравство и социјална заштита, оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије; доказ о испуњавању услове из
члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања односно да је лице
стекло средње, више или високо образовање на
језику на коме се остварује образовно-васпитни
рад или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) - српски језик; оригинал или оверену фотокопију уверења (извода из
казнене евиденције) Министарства унутрашњих
послова којим кандидат доказује да није осуђиван
у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања; доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од
дана објављивања текста конкурса у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови“.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве се
шаљу поштом или предају лично на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2а, са
назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења
можете добити од секретара школе, лично или
телефоном, на број: 023/533-270.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2а
тел. 023/533-270

Наставник предметне наставе наставник здравствене неге

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
54,29% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/18
- аутентично тумачење), треба да испуњава и
посебне услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања односно да: 1. има одговарајуће образовање: у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања које је стекло а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; б) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. У складу са Пра-
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Наука и образовање

вилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада здравство и
социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 21/15, 11/16 и 13/18): виша
медицинска сестра - техничар; струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска
сестра; виша медицинска сестра општег смера;
виша медицинска сестра интернистичког смера;
виша медицинска сестра хируршког смера; виши
медицински техничар; дипломирани организатор здравствене неге; дипломирани организатор
здравствене неге - мастер; мастер организатор
здравствене неге; мастер професор предметне
наставе (претходно завршене основне академске
студије у области здравства). Лице треба да има
претходно стечено средње образовање у подручју
рада Здравство и социјална заштита. Кандидат
треба и да: 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs),
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме,
оригинал или оверена фотокопија дипломе о претходно стеченом средњем образовању у подручју
рада Здравство и социјална заштита, оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије; доказ о испуњавању услове из
члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања односно да је лице
стекло средње, више или високо образовање на
језику на коме се остварује образовно-васпитни
рад или је положило испит из тог језика по програму одговарајуће високошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) - српски језик; оригинал или оверену фотокопију уверења (извода из
казнене евиденције) Министарства унутрашњих
послова којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од
дана објављивања текста конкурса у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови”.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
на конкурс неће бити разматране. Пријаве се шаљу
поштом или предају лично на адресу: Медицинска
школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2а са назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично или телефоном на број 023/533-270.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
Бесплатна публикација о запошљавању

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2а
тел. 023/533-270

Наставник предметне наставе наставник гинекологије са негом

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
15% радног времена
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/18
- аутентично тумачење), треба да испуњава и
посебне услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања односно да: 1. има одговарајуће образовање: у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања које је стекло а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и
то: студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета и студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине
и одговарајуће научне, односно стручне области
или области педагошких наука; б) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. У складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама у подручју рада здравство и
социјална заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 21/15, 11/16 и 13/18): виша
медицинска сестра - техничар; виша медицинска
сестра; струковна медицинска сестра; организатор
здравствене неге; виша гинеколошко-акушерска
сестра; специјалиста струковна медицинска сестра; специјалиста струковна медицинска сестра
бабица; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша медицинска сестра
општег смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког
смера; виши медицински техничар; дипломирани организатор здравствене неге; дипломирани
организатор здравствене неге - мастер; мастер
организатор здравствене неге. Лице треба да има
претходно стечено средње образовање у подручју
рада Здравство и социјална заштита за образовни
профил гинеколошко-акушерска сестра. Кандидат
треба и да: 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs),
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме,
оригинал или оверена фотокопија дипломе о прет-

ходно стеченом средњем образовању у подручју
рада Здравство и социјална заштита за образовни
профил гинеколошко-акушерска сестра, оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије; доказ о испуњавању услове из
члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања односно да је лице
стекло средње, више или високо образовање на
језику на коме се остварује образовно-васпитни рад
или је положило испит из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе (оригинал
или оверена фотокопија) - српски језик; оригинал или оверена фотокопија уверења (извода из
казнене евиденције) Министарства унутрашњих
послова којим кандидат доказује да није осуђиван
у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од
дана објављивања текста конкурса у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови”.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
на конкурс неће бити разматране. Пријаве се шаљу
поштом или предају лично на адресу: Медицинска
школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2а, са назнаком „За конкурс“. Сва потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично или телефоном на број: 023/533-270.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2а
тел. 023/533-270

Наставник предметне наставе наставник инфектологије са негом

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
3,57% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/18
- аутентично тумачење), треба да испуњава и
посебне услове прописане чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања односно да: 1. има одговарајуће образовање: у складу
са чланом 140 Закона о основама система образовања које је стекло а) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то:
студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе
предмета и студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области
педагошких наука; б) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. У складу са Правилником
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Здравство и социјална
заштита („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 21/15, 11/16 и 13/18): виша медицинска сестра - техничар; виша медицинска сестра;
струковна медицинска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска
сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша медицинска сестра
општег смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког
смера; виши медицински техничар; дипломирани организатор здравствене неге; дипломирани
организатор здравствене неге - мастер; мастер
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организатор здравствене неге. Лице треба да има
претходно стечено средње образовање у подручју
рада Здравство и социјална заштита. Кандидат
треба и да: 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3.
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs), оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о
траженој врсти и степену стручне спреме, оригинал
или оверена фотокопија дипломе о претходно стеченом средњем образовању у подручју рада Здравство
и социјална заштита, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије;
доказ о испуњавању услове из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама система образовања и васпитања односно да је лице стекло средње, више или
високо образовање на језику на коме се остварује
образовно-васпитни рад или је положило испит из
тог језика по програму одговарајуће високошколске
установе (оригинал или оверена фотокопија) - српски језик; оригинал или оверена фотокопија уверења (извода из казнене евиденције) Министарства
унутрашњих послова којим кандидат доказује да
није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања, доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са ученицима доставља само
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава са потребним доказима
о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући
од дана објављивања текста конкурса у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови”.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве
на конкурс неће бити разматране. Пријаве се шаљу
поштом или предају лично на адресу: Медицинска
школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2 са назнаком
„За конкурс”. Сва потребна обавештења можете
добити од секретара школе, лично или телефоном
на број 023/533-270.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2а
тел. 023/533-270

Наставник предметне наставе наставник акушерства са негом

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, са
27,14% радног времена
2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/18 аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања односно да: 1.
има одговарајуће образовање: у складу са чланом
140 Закона о основама система образовања које
је стекло а) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, спе-
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цијалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета и
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; б)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. фодине, у
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада
здравство и социјална заштита („Службени гласник
РС - Просветни гласник”, број 21/15, 11/16 и 13/18):
виша медицинска сестра - техничар; виша медицинска сестра; виша струковна медицинска сестра;
организатор здравствене неге; виша гинеколошко-акушерска сестра; специјалиста струковна медицинска сестра; специјалиста струковна медицинска
сестра бабица; дипломирана медицинска сестра;
мастер медицинска сестра; виша медицинска сестра
општег смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра хируршког
смера; виши медицински техничар; дипломирани
организатор здравствене неге; дипломирани организатор здравствене неге - мастер; мастер организатор здравствене неге. Лице треба да има претходно стечено средње образовање у подручју
рада Здравство и социјална заштита за образовни
профил гинеколошко-акушерска сестра. Кандидат треба и да: 2. има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављанство Републике
Србије; 5. на српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

неблаговремено достављене пријаве на конкурс
неће бити разматране. Пријаве се шаљу поштом
или предају лично на адресу: Медицинска школа,
23000 Зрењанин, Новосадска 2а, са назнаком: „За
конкурс”. Сва потребна обавештења можете добити
од секретара школе, лично или телефоном на број
023/533-270.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs),
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме,
оригинал или оверена фотокопија дипломе о претходно стеченом средњем образовању у подручју
рада Здравство и социјална заштита за образовни
профил гинеколошко-акушерска сестра, оригинал
или оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије; доказ о испуњавању услове из
члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и васпитања односно да је лице
стекло средње, више или високо образовање на
језику на коме се остварује образовно-васпитни рад
или је положило испит из тог језика по програму
одговарајуће високошколске установе (оригинал
или оверена фотокопија) - српски језик; оригинал
или оверена фотокопија уверења (извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих послова
којим кандидат доказује да није осуђиван у складу
са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања, доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад
са ученицима доставља само изабрани кандидат
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава са потребним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања текста конкурса у публикацији националне
службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и

УСЛОВИ: завршене студије другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије)
по пропису који уређује високо образовање почев
од 10.09.2005. године, способност за наставни
рад, објављене стручне радове у одговарајућој
области, захтеви у складу са прописима којима је
уређена област високог образовања.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“
Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Оглас објављен у публикацији „Послови“
број 800 од 24.10.2018. године, поништава се за радно место: наставник у звање
наставник страног језика за ужу научну
област Светски језици - енглески језик на
одређено време од пет година. У осталим
деловима конкурс је непромењен

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“
Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Оглас објављен у публикацији „Послови“
број 801 од 31.10.2018. године, поништава
се за радно место: наставник у звање наставник страног језика за ужу научну област
Светски језици - енглески језик на одређено време од пет године. У осталим деловима
конкурс је непромењен.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“
Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Наставник у звање наставник
страног језика за ужу научну област
Светски језици - енглески језик
на одређено време од пет година
2 извршиоца

Наставник у звање наставник
страног језика за ужу научну област
Светски језици - руски језик
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: завршене студије другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије или специјалистичке струковне студије)
по пропису који уређује високо образовање почев
од 10.09.2005. године, способност за наставни
рад, објављене стручне радове у одговарајућој
области, захтеви у складу са прописима којима је
уређена област високог образовања.
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуњавању услова конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском и
стручном звању, списак објављених научних и
стручних радова, књиге и саме радове), подносе
се факултету у року од 8 од дана објављивања у
публикацији „Послови“ на горенаведену адресу, са
назнаком „За конкурс“.
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Локална самоуправа Чачка

ПРИМЕР СПРОВОЂЕЊА ОДГОВОРНЕ
ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

У

просторијама Скупштине града Чачка послодавцима су уручене одлуке
о додели субвенција за стручно оспособљавање лица пријављених на
евиденцију НСЗ у Чачку. Реч је о одлукама
донетим по конкурсу објављеном крајем
прошле године, спроведеном у циљу реализације преосталих 5 милиона динара
из буџета града Чачка издвојених у 2018.
години. По овом конкурсу донето је 27 одлука за стручно оспособљавање 16 младих
са високом стручном спремом у најмање
четворогодишњем трајању, за 4 лица са високом стручном спремом у трогодишњем
трајању и за 7 лица са средњом стручном
спремом. Као и претходног пута, конкурисали су, осим послодаваца из приватног
сектора, јавна предузећа и установе.
Спровођење политике запошљавања,
која је у потпуности у складу са националном политиком запошљавања и потребама локалне привреде, главно је обележје
успешости Локалног савета за запошљавање Чачка. Тако је било у 2018. години, а
намера је да тако наставе и убудуће.
„Чачак велику пажњу посвећује смањењу
незапослености у локалној средини“, наводи
помоћница градоначелника Мирјана Ђоковић и додаје: „У 2006. години је први пут издвојено око 7 милиона динара за спровођење
Локалног акционог плана запошљавања. Дошли смо до 40 милиона динара у 2018. години,
што је скоро шест пута већи буџет за ову намену. Дакле, од почетка смо схватили да је обавеза и одговорност наше локалне самоуправе
да континуирано унапређујемо локални план
запошљавања и да, уз значајна финансијска
средства, помогнемо у стварању повољнијег
привредног амбијента за запошљавање нових
радника, али и развој предузетништва“.

Бесплатна публикација о запошљавању

„Наш најзначајнији партнер у спровођењу ових активности је Национална
служба за запошљавање, а да се цени наш
рад и залагање сведочи и Захвалница за
свеукупан допринос запошљавању у 2018.
години, коју нам је крајем прошле године
уручио директор Националне службе за
запошљавање Зоран Мартиновић. Ово је
друго по реду признање, прво смо добили
2012. године“, рекла је Мирјана Ђоковић.
У 2018. години су уз техничку подршку Филијале Чачак НСЗ реализовани про-

грами субвенционисаног запошљавања,
стручне праксе и пројекти јавних радова,
укупне вредности 31 милион динара, уз
обухват 162 незапослена лица. Када је
реч о субвенцији за самозапошљавање,
прошле године су, уз 9 милиона динара
из градског буџета, Одлуком Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, одобрена додатна средства за спровођење ове мере, у износу од
7,4 милиона динара за самозапошљавање
73 лица са евиденције НСЗ у Чачку.
„Већ имамо циљеве и у овој години.
Поново је расподелом буџетских средстава планирано издвајање 40 милиона динара за четири важне мере активне политике запошљавања: за стручну праксу 12
милиона динара, за самозапошљавање 8
милиона динара, за подстицај послодавцима приликом отварања нових радних
места 11 милиона динара и за јавне радове 9 милиона динара. Град Чачак ће, као
и до сада, својим активностима чинити
све како би се број незапослених смањио,
имајући у виду најављене нове инвестиције, отварање нових фабрика, тако да су
и наша очекивања сасвим извесна“, додаје на крају Мирјана Ђоковић.
Према подацима Филијале Чачак
НСЗ, на крају 2018. године, од укупно
13.970 активних незапослених лица (7.886
жена), колико је пријављено на подручју
Моравичког округа (град Чачак, општине
Ивањица, Горњи Милановац и Лучани),
на евиденцији у Чачку било је 7.229 лица
(4.254 жене).
Ана Дојчиловић
13.02.2019. | Број 816 |
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САРАДЊА СА ПОСЛОДАВЦИМА

циљу унапређења пословне сарадње домаћих послодаваца, НСЗ и Градске управе Нови Пазар, директор
новопазарске филијале НСЗ Фахрудин Ђекић и градоначелник Новог Пазара Нихат Бишевац са својим сарадницима, обишли су успешну новопазарску фирму ДОО „Даса
намештај“, која се бави производњом тапацираног намештаја.
Фирма је основана 1997. године, али се константно развијала и
кадровски напредовала, тако да сада запошљава 80 радника.
Филијала Нови Пазар НСЗ има одличну сарадњу са свим
послодавцима који послују на овом подручју. „Даса намештај“
је само кроз посредовање у запошљавању у последње две године упослио 10 нових радника, а кроз програм стручне праксе
ангажовао је два нова лица са евиденције. У 2018. години су
користили и програм новог запошљавања за ангажовање лица
из категорије теже запошљивих (ЛАПЗ). На овај начин је запослено 5 лица са евиденције незапослених.
Директор новопазарске филијале НСЗ Фахрудин Ђекић је
овом приликом истакао да је само ове године филијала уложила преко 60 милиона динара кроз различите финансијске подстицаје и програме, како би се подстакло запошљавање нових
радника и побољшала комплетна економска ситуација у овој
средини. У 2018. години у финансијске и нефинансијске мере
за подстицање запошљавања укључено је преко 6.200 лица са
евиденције незапослених.
„Филијала има дугорочно добру сарадњу са свим послодавцима на подручју града, али и велику подршку од стране Града Новог Пазара, што све заједно резултира добрим привредним
амбијентом у којем послују домаћи послодавци“, рекао је Ђекић.
Градоначелник Нихат Бишевац је нагласио да је циљ Града
Новог Пазара да помаже и подстиче запошљавање свих лица,
а посебно оних из категорије теже запошљивих. „Град ће и у
овој години настојати да издвоји значајна средства, како бисмо
подржали нове почетнике у бизнису, али и постојеће послодавце који планирају да запосле нове раднике“, истиче Бишевац.
Радојица Ратковић, представник фирме „Даса намештај“,
презадовољан је сарадњом са Националном службом и сарадни-

цима из Филијале Нови Пазар. „Средства у износу од милион динара, која смо искористили за запошљавање нових радника, значајно су утицала да побољшамо своје кадровске капацитете, али
и да се боље позиционирамо на тржишту рада“, каже Ратковић.
Обилазак послодаваца предузима се у циљу обезбеђивања
квалитетних и стручних радника, благовременог информисања о актуелним програмима и финансијским подстицајима
које нуди НСЗ, али и како би се утврдиле потребе послодаваца
за додатним вештинама и конкретним обукама кадрова који
већ раде у фирми.
Филијала Нови Пазар НСЗ ће наставити са активном промоцијом мера и програма запошљавања и у наредном периоду,
како би приближила своје услуге како незапосленим лицима
тако и послодавцима.
Аида Бојаџић

ДОДЕЛА СЕРТИФИКАТА ПОЛАЗНИЦИМА
ОБУКА ЗА ТРЖИШТЕ РАДА У КРАЉЕВУ
Организовање обука за тржиште рада је стандардни део активности Националне службе за запошљавање. Анкетирањем послодаваца на терену приликом свакодневних контаката саветника за запошљавање и наших клијената, добијају се информације о траженим
занимањима, знањима и вештинама цењеним на тржишту рада. У
циљу подизања компетенција незапослених лица и повећања њихове
запошљивости, Филијала Краљево је крајем 2018. године организовала
више обука за тржиште рада на територији града Краљева.
Свечана додела сертификата о успешно завршеној обуци уприличена је у великој сали Филијале Краљево НСЗ, 30. јануара, за 10 полазника обуке за кројење и шивење и 4 полазника обуке за оператера
на ЦНЦ машинама. Сертификате су уручиле Јелена Мајсторовић, инструкторка практичне наставе за кројење и шивење и Надица Чворовић, саветница за додатно образовање одраслих. Присутне је поздравила директорка Филијале Краљево НСЗ Снежана Прелић и пожелела
незапосленим лицима да искористе новостечена знања и лакше и брже
дођу до посла, што је првенствени циљ ових обука. У прилог успешном завршетку обуке, говори чињеница да су четири од десет полазница обуке за кројење и шивење већ на пробном раду код послодавца
„Мањатекс“ ДОО, где је обављена радна пракса.
Полазници су изразили задовољство стеченим знањима, организацијом самих обука, као и захвалност предавачима на стручном преношењу знања и свесрдној помоћи у савладавању нових вештина.
Тања Павловић
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ГРАД НОВИ САД - ЛИДЕР У
ЗАПОШЉАВАЊУ
У просторијама Филијале Нови Сад Националне службе за запошљавање, 30. јануара 2019. године одржана је конференција за
новинаре на којој су јавности представљени постигнути резултати
у раду филијале током протекле године. Окупљеним новинарима
обратиле су се директорка Покрајинске службе за запошљавање
АП Војводине Снежана Седлар и директорка Филијале Нови Сад
Татјана Видовић.
На конференцији су презентовани сви релевантни показатељи
о стању на тржишту рада у Јужнобачком округу, као и постигнути
резултати у реализацији програма и мера активне политике запошљавања које је Филијала Нови Сад у складу са Националним
акционим планом запошљавања спроводила у току 2018. године.
Татјана Видовић је истакла да је захваљујући подршци Владе
Србије, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, повећаном обиму страних инвестиција и добро планираним мерама активне политике запошљавања, незапосленост
у Јужнобачком округу смањена за 12%, а у Новом Саду за 13%.
Такође, истакла је и помоћ и подршку Владе Војводине и Града
Новог Сада, који су из Покрајинског и Локалног акционог плана
запошљавања издвојили значајна средства усмерена на програме
запошљавања, уз напомену да је Град Нови Сад у протеклој години издвојио чак 149 милиона динара, по чему се истиче као лидер
у запошљавању у целој Републици.
„Овако удруженим средствима, током прошле године је 2.350
незапослених особа са евиденције Филијале Нови Сад обухваћено
финансијским мерама активне политике запошљавања, а поред
тога, још око 12.000 лица је обухваћено нефинансијским мерама,
попут саветодавних и едукативних услуга, менторства, обука за
активно тражење посла и других“, истакла је Татјана Видовић.
Снежана Седлар, директорка Покрајинске службе за запошљавање АП Војводине, напоменула је да регион Војводине има
најнижу стопу незапослености и изразила задовољство што све

филијале НСЗ са територије Војводине бележе пад броја незапослених: „Са друге стране, стопа запослености у нашој покрајини износи 49%, а прошле године је запослено 63.170 особа са евиденције
Покрајинске службе за запошљавање“, рекла је Седлар.
У складу са Националним акционим планом запошљавања
за 2019. годину, који је усвојен крајем децембра претходне године, медијима је саопштено да ће Филијала Нови Сад и ове године
спроводити мере активне политике запошљавања намењене првенствено подстицању запошљавања теже запошљивих категорија лица, те да је буџет за ту намену ове године повећан у односу
на претходну. Ускоро се очекује расписивање јавних позива Националне службе за запошљавање.
Ђурђина Мачак

ЗАВРШЕНА ОБУКА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
У просторијама Школе страних језика „Spell“ у Нишу, додељени су сертификати полазницима обуке за енглески језик која је била
намењена особама са инвалидитетом. Укупно 7 полазника успешно је завршило обуку почетног нивоа, која је одржана у периоду од 5.
децембра 2018. до 25. јануара 2019. године, у трајању од 80 часова.
Националним акционим планом запошљавања особе са инвалидитетом сврстане су у категорију теже запошљивих лица, а у програме и мере активне политике запошљавања претходне године Филијала Ниш НСЗ укључила је 211 особа са инвалидитетом.
Сертификате је полазницима уручила начелница Одељења за образовање и обуке Филијале Ниш НСЗ Тамара Милошевић.
„Национална служба за запошљавање обраћа посебну пажњу на побољшање и унапређење положаја особа са инвалидитетом и на
њихово лакше и брже укључивање на тржиште рада. Ова обука је управо
намењена подизању конкурентности ових лица. У току су још две обуке
намењене особама са инвалидитетом, а то су основна информатичка обука и обука за електровинклере“, истакла је Тамара Милошевић.
Полазници су веома задовољни квалитетом и програмом обуке коју је
као подизвођач реализовала Школа страних језика „Spell“ из Ниша, док је
главни извођач била Агенција „Свети Сава“ из Чачка.
„Свакако да ће ми ова обука пуно значити, пошто се елементарно познавање енглеског језика данас готово и подразумева за било који посао. Веома
сам задовољан овим начином рада у малим групама, сматрам да се овако много брже напредује и учи“, истакао је Душан Петковић, један од полазника обуке.
Тренутно се на евиденцији Националне службе за запошљавање на
територији града Ниша налази 795 особа са инвалидитетом, од којих 426
активно тражи посао, док је 369 особа привремено спречено за рад.
Програмима и мерама активне политике запошљавања за 2019. годину тежиће се још већем обухвату лица из категорије теже запошљивих, где
спадају и особе са инвалидитетом.
Владан Крстић
Бесплатна публикација о запошљавању
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Предузетничка прича

ЗАПОСЛЕНИ СУ НА ПРВОМ МЕСТУ
Бивша шампионка и репрезентативка у каратеу Јована Сујковић је због повреде
морала да напусти спорт, али је успешно преузела породични бизнис. Она истиче
да је за успех у послу, осим способних руководилаца, битно да радници буду
задовољни условима рада, да су заштићени и да могу увек да се обрате за помоћ

О

драстање Јоване Сујковић из
Аранђеловца протекло је уз
љубав према фолклору и спорту. Једну љубав наследила је од
мајке Љиљане, која је завршила школу
за кореографа и њу и сестру одвела у
културно-уметничко друштво, а другу
од оца Сезана, који је био рукометни
голман. Јована је од дванаесте године
почела да се бави каратеом, постала је
шампион Србије, репрезентативка, победница разних домаћих и међународних турнира. И када је била физички и
психички спремна да проба да освоји
и европска и светска првенства, повредила је колено, имала јако тешку операцију, због чега је, по савету лекара,
прекинула да се бави спортом.

Заједничким снагама
Спорт је тада изгубио, али добио је
породични бизнис. Њен отац се дуже
време бавио производњом котлова, а
1998. је отворио фирму „Терноспак“ за
производњу амбалаже од полиетилена.
Ова фирма је 2011. године прерасла у
„Папирпласт“.
„После неког времена и ја сам ушла у
породичну фирму и проширили смо наш
асортиман на папир за печење, папирне кесе, убрусе, салвете, тоалет-папир,
кесе трегерице и разне фолије, тако да
смо и назив фирме променили у Папирпласт. Од тада смо заједничким снагама кренули да освајамо тржиште Србије“,
каже Јована, која је својевремено и као
средњошколка радила у производњи у
татиној фирми и учила занат. У међувремену, дипломирала је пословно-индустријски менаџмент и руковођење породичном фирмом преузела пре око три
године.
Први малопродајни објекат „Папирпласт“ је отворио 2015. године у Аранђеловцу. Данас уз производњу имају и малопродају и велепродају, а сарађују и са
другим произвођачима.
„Производимо велики и разноврстан асортиман џакова, кеса, врећа, термоскупљајућих фолија, кеса за смеће, а
радимо и по наруџбини купаца. У малопродаји и велепродаји купцима нудимо нашу, као и робу других произвођача.
То су разни производи за свакодневне
кућне потребе израђени од пластике и
папира, ПЕТ, стиропорне и алуминијумске посуде, разне врсте фолија (алуми-
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нијумске, стреч, целофан), тоалет-папир
и течни сапун, салвете, влажне марамице, убруси, рукавице, широку лепезу
канцеларијског материјала, али и течност за судове, прозоре, подове“, наводи
наша саговорница, посебно издвајајући
да су постали и дистрибутери компаније
„Portwest“ из Ирске, која је светски лидер
у дизајну и производњи модерне, комфорне, висококвалитетне радне одеће
која задовољава најстроже међународне
стандарде.

заштитна одећа штити људе широм света
у различитим индустријама, као што су
нафтна, заваривачка и хемијска, рударство, пољопривреда, транспорт, грађевинарство, складиштење и производња.
Они су специјалисти у заштити од опасности које укључују пламен, електрични
лук, хемију, истопљени метал, топлоту,
хладноћу, видљивост, кишу“, сазнали смо

Фирма за пример

У „Папирпласту“ су
увек спремни да
искажу друштвену
одговорност

„Препознали смо да су безбедност и
здравље на раду веома битни и одлучили
од 2017. да кренемо да радимо са заштитном опремом, осећајући који потенцијал
ту лежи. У том смислу, ирска компанија је
више него прави избор. Њихова радна и
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ТИМСКИ ИГРАЧ
„Код куће чувам више од 700 медаља
које сам освојила у каратеу. Поглед на
њих ме увек обрадује, али и помало
растужи, знајући да сам могла да у том
спорту још напредујем и постигнем много више. Без обзира што је то индивидуални спорт, увек сам била тимски играч,
јер ми је то остало од фолклора, којим
сам се такође дуго бавила. Зато ми је и
данас у послу многе лакше, навикла сам
да радим у тиму“, каже Јована Сујковић.

„Породични посао је захтевао постепен, предан рад,
упорност, сналажљивост и доста улагања и
одрицања. Успели смо, корак по корак, да
квалитетним производима и повољном ценом
освојимо тржиште и стекнемо поверење купаца“,
каже Јована

у „Папирпласту“, где се труде да буду породична фирма за пример не само у Србији, већ и у региону, али и шире.
„Породични посао је захтевао постепен, предан рад, упорност, сналажљивост
и доста улагања и одрицања. Успели смо,
корак по корак, да квалитетним производима и повољном ценом освојимо
тржиште и стекнемо поверење купаца.
Наша фирма је из године у годину све
успешнија и имамо купце из целе Србије,
од Суботице до Лесковца“, каже Јована
Сујковић, која истиче и изузетну пословну сарадњу са власницима аранђеловачких фабрика и фирми, јер, како наводи,
поштују једни друге радећи на обострану
корист.

Добри људи у животу и у послу
У „Папирпласту“ су увек спремни
и да искажу друштвену одговорност.
Кажу да су запошљавали самохране
мајке, док особе са инвалидитетом или
са посебним потребама нису могли, због
тежине посла.
„Самохраним мајкама дајемо шансу
увек. Ако ми не можемо да их одмах запослимо и помогнемо, увек настојимо да
их упутимо и да њихов CV проследимо
фирми којој су у том тренутку потребни
радници“, каже ова аранђеловачка предузетница, додајући да је однос према запосленима наследила и научила од својих
родитеља.
„Ја ћу увек следити њихов пример
када су радници у питању. Они су на првом месту у овој фирми и увек настојимо да им изађемо у сусрет, што и наши
запослени могу да потврде. Мојим родитељима је увек било битно да радници
буду задовољни својим послом, условима рада и, наравно, њима као власницима. То значи да буду заштићени и да
могу увек да се обрате за помоћ“, каже
Јована.
Она истиче да је поносна на своје родитеље због свега што су учинили за њу и
сестру. „Захвална сам им на снази и вољи
да прошире посао и да нам га препусте.
Такође, и што нас уче својим примером
какви људи треба да будемо, односно да
увек водимо рачуна о својим запосленима
и да будемо коректни у односу са купцима и добављачима. Једноставно, уче нас
да будемо добри људи у животу и у послу“,
закључује Јована. Славица Даниловић
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Пример праксе за будућност

СТУДЕНТСКИ ПРОЈЕКАТ ХИБРИДНО
ЕЛЕКТРИЧНОГ ВОЗИЛА

Н

а новосадском Факултету техничких наука - Департману за механизацију и конструкционо машинство,
група студената на најбољи могући начин је спровела
своју праксу, тако што су израдили возило на хибридно-електрични погон коме су дали име „хермес“. Жеља им је
била да у првој фази израде механички комплетно и функционално возило, а да оно у наредним фазама може бити даље
усавршавано и иновирано.
Пројекат је започео на заједничку иницијативу студената
наведеног департмана и наставника Катедре за моторе и возила, у сарадњи са Катедром за енергетску електронику и претвараче. Од идеје до првих пробних вожњи прошло је отприлике
годину дана, а пројекат је самостално извела група студената
чије „тврдо језгро“ је сачињавало њих 5-6, с тим да су у појединим фазама рада учешће узимали и други студенти.
„Покретање пројекта је, између осталог, мотивисано и
настојањима да се кроз практичан рад подигне квалитет наставног процеса и исхода учења, као и да се стечена теоријска
знања учврсте и унапреде кроз примену на решавању практичних задатака. Једна од главних карактеристика пројекта је
да је студентима остављено да буду максимално аутономни
у планирању и извођењу, а при томе су им на располагању

ПРИМЕНА СТЕЧЕНИХ ЗНАЊА
На пројекту израде возила су учествовали студенти Никола
Иланковић, пројект манаџер, Срђан Савић, главни пројектант,
Жарко Јеловац, пројектант ослањања и управљања, Стефан
Јоцовић, пројектант шасије и ергономије, Никола Црногорац,
пројектант погона и преноса снаге, Никола Тепавац, пројектант
електрификације возила и Никола Липовина, координатор операција.
„Рад на овом пројекту ми је омогућио примену стечених знања
из предмета које смо имали током студија, као и практичан рад
на свим системима које поседују савремена возила. Тиме пре
свега мислим на хибридни погон, који је већ сада свакодневна реалност. Овим пројектом желимо да подстакнемо будуће
студенте да упишу наш смер, јер ће им пружити све оно што су
желели да науче из области аутомобилске индустрије“, изјавио
је Срђан Савић.
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за консултације и одговоре на питања били наставници, али и
инжењери са вишегодишњим искуством“, каже доц. др Борис
Стојић, професор на Департману за механизацију и конструкционо машинство.
Свакако да ће учешће на овом пројекту много значити свим
студентима у будућности, односно када се запосле и почну да
стечено знање примењују у пракси. Професор Стојић истиче да
је у току израде возила било и одређених потешкоћа и компликација, што је неминовно, али је истовремено и корисно, како
би се студенти у току школовања сусрели и упознали са оваквим и сличним ситуацијама и самостално тражили начин да
их превазиђу, што даје посебну димензију процесу едукације.
„Веома сам захвалан на поверењу које је нашем департману указано и на могућности да се током студија упознам са
практичним радом. Током реализације пројекта било је потешкоћа, али смо коначно имали прилику да проблемима приђемо
са инжењерског аспекта и да их тако решимо. Упознали смо се
са појмовима као што су пројектовање, тимска сарадња, набавка компоненти, решавање проблема у ходу, што ће нам значити и у будућности“, каже студент Никола Иланковић.
Досадашњи рад на возилу, које је већ имало три промотивне вожње, био је покретан пре свега ентузијазмом и волонтерским ангажманом учесника, а за наредне генерације се
планира увођење формалног вредновања учешћа кроз акредитоване наставне активности.
Главна карактеристика возила је хибридно-електрични
погон: предњу осовину покрећу два електромотора у точковима, а задњу бензински мотор возила „квад“ марке „лонцин“ са
припадајућим секвенцијалним мењачем са 4 степена преноса.
Поједини елементи система ослањања („вешаја“), кочења, управљања и трансмисије су од путничког аутомобила „југо“, а
неки елементи су наменски израђени у оквиру конструисања
возила, као нпр. ланчани преносник. У израду возила, рачунајући набавку свих материјала и делова као и плаћање појединих услуга, утрошено је приближно 200.000 динара углавном сопствених средстава од прихода Лабораторије за моторе
и возила, остварених кроз сарадњу са привредом.

Славица Даниловић
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Обука за незапослене у Градској општини Нови Београд

СЕРТИФИКАТИ ЗА БУДУЋЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ

С

лужба Нови Београд београдске
филијале Националне службе за
запошљавање организовала је доделу сертификата о завршеној обуци за покретање приватног бизниса „Пут
до успешног предузетника“. Обуку је 31.
јануара и 1. фебруара похађало више
од 80 незапослених из новобеоградске
општине, а сертификате им је уручио
заменик директора београдске филијале
НСЗ Синиша Кнежевић. Он је полазницима честитао завршетак обуке и што су
стекли формални услов да конкуришу
код Националне службе за запошљавање за бесповратна новчана средства
за самозапошљавање. Будућим послодавцима поручио је да и даље одржавају
контакт са Националном службом, како
би напредовали у послу.

„Јавите се, пишите, дођите, свима су
вам врата отворена“, казао је Кнежевић,
који је овом приликом изнео и податак
да је на крају децембра прошле године на евиденцији Службе Нови Београд
било 8.888 незапослених. У односу на
исти месец 2017. године, број незапослених на овој општини смањен је за 14,9

ПОВЕРЕЊЕ У НСЗ
„Обука за будуће предузетнике је један од два неопходна услова која незапослено
лице треба да испуни да би уопште могло да аплицира на јавни позив за самозапошљавање. Други услов је да уради бизнис план. Обука се састоји из два дела - економског
и правног, где наши сертификовани предавачи пружају полазницима основна знања
из ове две области - како да региструју радњу, како да започну бизнис, како да једног
дана ураде завршни рачун. Обука се показала доста корисном. Највећи број тих људи
започне самостални бизнис, значи не сви, јер тиме што су завршили обуку и пошто су
урадили бизнис план, стекли су услов да аплицирају, али то не значи да ће добити средства, јер постоји бодовна листа, делатности које се не финансирају... Међутим, ми смо
захвални свим тим људима што поклањају поверење НСЗ, што на овај начин скидају
и себе са евиденције незапослених, улазе у сферу тржишта рада и долазе у ситуацију
да сутра они буду послодавци који ће примити незапослене са евиденције НСЗ. Што се
тиче наших предавача, потпуно смо задовољни њима, а полазницима смо оставили да
имају потпуно интерактиван приступ - да дају примедбе и сугестије на њихов рад, да
их и оцењују, тако да ми видимо ко је од наших колегиница и колега задовољио, а где
је то могло бити и боље. Прошле године је на нивоу Београда обуку прошло преко 1.700
људи. Ове године сигурно ће их бити и више“, рекао нам је заменик директора Филијале
за град Београд НСЗ Синиша Кнежевић.

Бесплатна публикација о запошљавању

одсто. Прошле године су се код послодаваца на Новом Београду запослила укупно 20.593 лица, док су се са евиденције
незапослених Службе Нови Београд запослила 4.882 лица, без обзира на место
рада и седиште пословања.
Добитници сертификата, како смо
сазнали, углавном већ имају идеје о послу
којим желе да се баве. Другог дана обуке,
у оквиру радионице за израду бизнис
плана, могли су и да провере оправданост
своје пословне идеје. Од Бранке Магделинић, једне од полазница, сазнали смо да је
дуго радила код приватних послодаваца
и сада је одлучила да отвори своју радионицу у којој ће производити торте и колаче. Милица Турнић намерава да се бави
консултантским услугама за процену успешности пројеката и каже да ће јој много
користити субвенција како би започела
посао.
Никола Михаиловић, по струци зубни техничар, намерава да отвори зуботехничку лабораторију. Каже да има
обезбеђен простор и да ће конкурисати
за бесповратна новчана средства код
Националне службе за запошљавање
како би регистровао фирму и кренуо са
С. Даниловић
послом.
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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

