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БУДУЋНОСТ ПОРОДИЧНИХ
КОМПАНИЈА
Деведесетих година прошлог века у Србији је основано неколико десетина хиљада приватних компанија, а сада је дошло време за
смену генерација.
Тема овог броја је пословање приватних, породичних фирми.
Подаци говоре да је прва транзиција власништва заиста велики корак, јер оснивачи често имају проблем да раздвоје емотивно од рационалног, а није једноставно изабрати менаџере или припремити
наследнике који би требало да имају огромну енергију као оснивачи. Посетили смо семинар “Породичне компаније - данас и сутра”,
посвећен преносу управљања приватним компанијама, а колико је
ова тема важна говори податак да у Србији само 30% приватних
фирми преживи ову транзицију. Управо је на скупу и постављено
једно од најважнијих питања - како успешно водити предузетничку компанију у будућности? На конференцији су се чуле успешне
приче и позитивна искуства породичних компанија и представљени различити модели за транзицију власништва са прве на другу
генерацију.
На који начин Национална служба за запошљавање помаже
корисницима да се едукују, усаврше своја знања или почну да раде,
чућете у причи која нам стиже из Службе Раковица НСЗ, а реч је о
професорки енглеског језика, која је после дужег тражења запослења посредством НСЗ почела да ради у ОШ „Мирослав Антић“.
Један од начина да нађете жељени посао може да буде и посета
неком од пролећних сајмова запошљавања које Национална служба
организује у целој Србији. Сајмови су најбоља прилика за директан
контакт послодавца и тражиоца запослења. Водимо вас на сајмове
одржане у Краљеву, Пожеги, Зрењанину, Сомбору и Кањижи.
Јавни позиви и конкурси за 2019. годину презентовани су током прошле недеље у општинама Ада и Сента и Зубином Потоку.
Послодавци су позвани да учествују у програмима и мерама које
спроводи Нациoнална служба за запошљавање.
Водимо вас у Крушевац, где су представници НСЗ и Града потписали Споразум о техничкој сарадњи ради реализације програма
јавних радова. Локалним акционим планом Града Крушевца за
2019. годину опредељено је 23 милиона динара за реализацију мера
запошљавања.
У општинама Земун и Вождовац одржане су обуке „Пут до успешног предузетника“ и додељени сертификати полазницима. Из
Зрењанина стижу вести о реализацији програма обуке за веб-програмирање, као и у Чачку, где су свечано додељени сертификати за
завршетак специјалистичке информатичке обуке. Циљ ових, као и
осталих обука за тржиште рада, јесте повећање конкурентности и
запошљивости незапослених.
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До посла уз помоћ НСЗ

П

ЗАЈЕДНО ДО ЦИЉА

о пријави на евиденцију незапослени добија од Националне службе за запошљавање комплетну
подршку и помоћ у тражењу посла. Кроз разговор са саветником, креирање
индивидуалног плана запошљавања, који
јасно дефинише жеље и могућности, заједно стижемо до циља, а то је проналажење
адекватног посла. Још једна прича са добрим крајем води нас у Службу Раковица
НСЗ, а то је прича о професорки енглеског
језика, која је после дужег тражења запослења посредством НСЗ почела да ради у
ОШ „Мирослав Антић“.
Душица Грујовић је дипломирани професор енглеског језика, тренутно на докторским студијама. Преко НСЗ је добила у
неколико наврата шансу да ради као замена, али желела је сигурнији посао. Главни
циљ био јој је да надомести три месеца стицања праксе у школи која јој недостају да
би могла да полаже испит за лиценцу.
Дијана Чаликјан, руководилац Службе Раковица београдске филијале НСЗ,
после разговора са Душицом контактирала је неколико школа са којима Национална служба сарађује, како би јој понудилe могућност да почне да ради. Прва се
јавила директорка ОШ „Мирослав Антић“,
где је Душица, након разговора за посао,
недавно и почела да предаје.
„После првог ангажовања у једној
школи, пре неколико година, схватила сам
да је то прави посао за мене и да то желим
да радим. Ова шанса ми много значи, јер
ми је сада најважније да стекнем услов за
полагање за лиценцу, а овде је сјајна атмосфера, колеге су спремне да ми помогну и сигурна сам да ћу стећи драгоцено
искуство и знање“, прича нам Душица, до-
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„Јако је битно да се буде
упоран у тражењу посла,
па незапослене подсећамо
да бар једном недељно
контактирају свог
саветника и активно
траже посао. Душица је
добар пример, била је
упорна, желела је да сарађује
и прошла обуку у Клубу за
тражење посла, била на
сајму запошљавања“, каже
Дијана Чаликјан, руководилац
Службе Раковица НСЗ

дајући да је захваљујући Дијани и информацијама из НСЗ добила шансу и да ће је
искористити на прави начин.
„После разговора са неколико школа,
дала сам Душици информацију коме да
се обрати, а често је управо то најважније.
Јако је битно да се буде упоран у тражењу
посла, па незапослене подсећамо да бар
једном недељно контактирају свог саветника и активно траже посао. Душица је
добар пример, била је упорна, желела је
да сарађује и прошла обуку у Клубу за
тражење посла, била на сајму запошљавања“, каже за „Послове“ Дијана Чаликјан
и додаје да је Основна школа „Мирослав

Антић“ добила доброг кандидата, који је
спреман да учи и да ради.
И Душица је добила посао у школи
која има бројне квалитете. На екстерном
вредновању ОШ „Мирослав Антић“ добила је највишу оцену у свих 7 области које
се оцењују, такође школа има статус вежбаонице за студенте – будуће наставнике, па ће младој наставници значити што
ради у колективу који добро сарађује и
ради више од утврђеног плана.
Биљана Радосављевић, која је директорка школе већ 18 година, истиче одличну сарадњу са Националном службом, уз
чију помоћ су већ ангажовали неколико
кандидата на различитим позицијама. За
Душицу каже да је задовољна њеним односом према послу, како се припрема за
наставу, како сарађује са колегама…
“Све то показује да је реч о озбиљној и
одговорној особи и квалитетном раднику.
Код нас је добила уговор на одређено време, по закону, до стицања услова за полагање лиценце, која ће јој дати много веће
шансе у будућој каријери. Душица тренутно ради са ментором, једном од најбољих
наставница у нашој школи, која је детаљно
уводи у посао наставника”, каже нам директорка школе, истичући да наставник
мора да има бројне компетенције, поред
академског образовања, између осталог и
да зна како да разговара са ђацима, како
да сарађује са родитељима, користи наставна средства и много тога другог.
Млада Душица Грујовић оствариће свој
циљ захваљујући својим компетенцијама,
али и личном ангажовању. Она је прави пример некога ко активно тражи посао, била је
стално у контакту са Службом Раковица НСЗ,
где је пријављена, прошла неколико обука,
посећивала сајмове и сада је добила своју
шансу.
Јелена Бајевић
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ТЕМА БРОЈА Изазови у пословању

БУДУЋНОСТ ПОРОДИЧНИХ КОМПАНИЈА
Код нас је тек почетком деведесетих година прошлог века допуштена приватна
иницијатива, што је довело до оснивања великог броја приватних фирми. Многе од
њих су још увек под директном управом оснивача, али је сада време да власници
размишљају о томе ко ће наставити посао и да фирму уступе млађим генерацијама
или професионалним менаџерима

С

еминар “Породичне компаније - данас и сутра”, посвећен преносу управљања приватним компанијама,
одржан је у београдском Клубу посланика. У сарадњи са Адижес институтом
скуп је организовао „PC Press“, такође успешна приватна компанија, основана 1995.
године у тадашњој Југославији.
Компаније у породичном власништву
један су од најзначајнијих покретача економије у свакој земљи, а како би се успешно трансформисале и развијале неопходна им је подршка. Један од највећих
изазова свакако представља тренутак
када оснивач треба да пребаци вођење
фирме на наследнике или менаџере.
Дешава се да наследници не поседују
предузетнички дух или уопште нису мотивисани да наставе путем својих родитеља, па је свакако важно да се власници
породичних компанија на време припреме за тренутак транзиције.
Управо је на скупу у Клубу посланика и постављено једно од најважнијих
питања - како успешно водити предузетничку компанију у будућности? БИЗИТ семинар је отворила Весна Чаркнајев, дирек-
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Привреда Србије, али и целог света је у приватном
капиталу. У приватним породичним компанијама или
предузетничким радњама ради апсолутна већина
запослених
тор и оснивач компаније „PC Press“ и рекла
да у Србији данас у највећем броју породичне фирме воде они који су их и основали,
а да само 30% приватних фирми преживи
транзицију на другу генерацију власника.
За лист “Послови” Весна каже да је деведесетих година прошлог века у Србији
основано неколико десетина хиљада приватних компанија у кратком периоду и да
је сада дошло време за смену генерација.
“С обзиром на велики број приватних
фирми које су највећи послодавци у нашој земљи, јако је важно да се за процес
трансфера власништва и вођења компаније са оснивача на наследнике или менаџере добро припреме. Подаци говоре
да је прва транзиција власништва заиста

велики корак, јер оснивачи често имају
проблем да раздвоје емотивно од рационалног, а није једноставно изабрати менаџере или припремити наследнике који
би требало да имају огромну енергију као
оснивачи. Власници треба рационално да
процене да ли су наследници спремни да
преузму њихово место и да се, уколико
нису, окрену ка избору доброг професионалног менаџера“, објашњава наша саговорница.
Она додаје да је привреда Србије, али
и целог света у приватном капиталу, да
милион и 700 хиљада људи ради у приватним породичним компанијама или
предузетничким радњама и да је то апсолутна већина запослених. „Када на
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Око 70 одсто оснивача
породичних
компанија очекује
да их деца наследе у
бизнису, а у пракси је
тај број око 30 одсто
тај број додамо и власнике приватних
пољопривредних газдинстава, онда видимо да је то највећи део српске привреде. Због тога је важно да власници донесу праву одлуку, најбоље у сарадњи са
својим тимом или уз савете консултаната“, саветује Весна Чаркнајев.
На конференцији “Породичне компаније – данас и сутра” чуле су се успешне
приче и позитивна искуства породичних
компанија и представљени различити
модели за транзицију власништва са
прве на другу генерацију.
Сувласница и заменица директора компаније „Afrodite Mode Collection”,
која послује већ три деценије на нашем

Породичне компаније
највише мучи то
што нису довољно
организационо
припремљене за
транзицију са једне
на другу генерацију
Бесплатна публикација о запошљавању

тржишту, Афродита Бајић, испричала је
за „Послове“ своје искуство, с обзиром да
је компанија тренутно у фази трансфера
са прве на другу генерацију и сво троје
деце раде у фирми. Питали смо је да ли
деци данас препушта да доносе одлуке и
колико је то тежак процес.
„Мој старији син данас је генерални
директор компаније, а сво троје нашли
су своје место у послу и то постепено, јер
су прво морали да се упознају са процесом рада од почетка до краја. Њима данас препуштам многе ствари и одлуке и
морам да признам да знају неке ствари
које ја не знам. Они су расли у предузетничкој атмосфери и било је природно да
наставе да развијају посао“, прича нам
Афродита.
Као предуслов за успех она наводи
дисциплину, стицање знања и стални
рад на себи. „Данас су предузетницима
много доступније информације, али и
различите врсте подршке владиних и невладиних институција и Европске уније.
Такође, веће су могућности за едукацију,
велики је број удружења у оквиру којих
се предузетници удружују, а постоји и
озбиљна помоћ консултантских фирми“,
истиче наша саговорница, али додаје да
је с друге стране данас огромна конкуренција и понуда и треба много радити
да се опстане на тржишту.
Управо у томе данас многим породичним компанијама које су у процесу транзиције помажу консултантске фирме, а испред „Adizes Southeast Europe” догађају је
присуствовао регионални директор Борис
Вукић, који се већ годинама бави породичним бизнисом. Он за наш лист каже да

око 70 одсто оснивача очекује да их деца
наследе у бизнису, а у пракси је тај број
око 30 одсто.
“Породичне компаније највише мучи
то што нису довољно организационо припремљене за транзицију са једне на другу генерацију, а нису ни довољно спремне
да разговарају о тим темама. Због тога је
ова конференција значајна”, каже Вукић
и додаје да постоји разлика између преузимања власништва и вођења фирме, па
постоји и више модула за транзицију.
Власнике саветује да је најважније да
са децом разговарају о томе шта желе да
раде и да их, уколико имају афинитета
према породичном бизнису, полако уводе
у посао, а да би било најбоље да прво искуство стичу у некој другој фирми. “Деца
прво морају да заврше факултет уколико
је план да наставе вођење фирме, али пре
него што преузму неку руководећу позицију треба да науче како фирма функционише и како се води посао. За разлику
од родитеља, млади морају више да буду
окренути ка својим сарадницима и да
раде на формирању тима, они морају да
науче да читају финансијске извештаје,
воде састанке, односно да имају више
вештина”, објашњава Вукић.
Као најчешће области којима се баве породичне фирме у Србији помињу се ИТ сектор, трговина, производња и пољопривреда.
На семинару “Породичне компаније – данас
и сутра” одржана су и два панела – “Пензија да, мировина никада” и „Од породичне
фирме до компаније“, на којима су власници
поделили своја искуства у вођењу фирми и
Јелена Бајевић
плановима.
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До посла кроз директан контакт с послодавцима

ПРОЛЕЋНИ САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА

У

колико тражите посао или желите да га промените,
предлажемо вам да и у овој години посетите неки од
бројних сајмова запошљавања које организује Национална служба за запошљавање. Сајмови су најбоља прилика за директан контакт послодавца и тражиоца запослења.
Водимо вас на сајмове одржане у Краљеву, Пожеги, Зрењанину,
Сомбору и Кањижи.

Сајам запошљавања у Краљеву
ВЕЛИКА ПОНУДА НА ТРЖИШТУ РАДА
Филијала Краљево Националне службе за запошљавање већ
17 година у сарадњи са локалном самоуправом организује сајмове запошљавања, као меру активне политике запошљавања
која омогућава директан контакт послодаваца и незапослених. Априлски сајам, одржан у Дому војске у Краљеву, окупио
је 52 послодавца из Краљева и Врњачке Бање, који су понудили
око 300 слободних радних места. Процењује се да је у потрази
за послом сајам посетило преко 1.500 људи.
Отварајући догађај, градоначелник Краљева др Предраг
Терзић је истакао да Град помаже страним инвеститорима
изградњом трафостаница, приступних саобраћајница, обез-

односи на све оне који заврше факултет са просеком вишим од
8,5“, рекао је Јаковљевић.
Према речима Снежане Прелић, директорке краљевачке
филијале НСЗ, послодавци највише траже производне раднике,
што указује да се привредна клима у Краљеву знатно мења
у корист производног сектора. „У питању су машинско-металски комплекс, дрвнопрерађивачки, прехрамбени и текстилни
комплекс, а исказане су потребе и за административним радницима и сарадницима у осигурању“, рекла је Снежана Прелић и истакла да програми и мере које НСЗ спроводи показују
резултате, што потврђују и одлуке послодавцима за одобрене
програме стручне праксе, субвенције послодавцима за запошљавање теже запошљивих лица и особа са инвалидитетом,
уручене током овог сајма.
Поред великог интересовања незапослених за посао у компанијама „Еуротај“ и „Леони“ и штанд Војске Србије привукао
је заинтересоване за посао војника по уговору, као и штандови
домаћих послодаваца, попут предузећа ГИР, „Електромонтажа“, „Помак“, СОС Дечје село, „Интерпак“, „О‘ Филип“ и других.
Током сајма организоване су две радионице у сарадњи са
компанијом „Леони“ - „Упознај Леони каблове“ и „Како написати добар CV и припрема за интервју“.

Трећи сајам у Филијали Ужице
НОВА ШАНСА ЗА ПОСАО

Краљево

Преко 300 незапослених имало је прилику да конкурише за
посао код 20 послодавaца са подручја Пожеге, Ариља и Косјерића, који су понудили посао за 180 радника различитих профила и степена квалификација.
Трећи овогодишњи сајам запошљавања у организацији
ужичке филијале НСЗ одржан је у Пожеги, у Клубу за младе.
Истичући да Национална служба за запошљавање позитивно утиче на ситуацију на тржишту рада и уз мере и програме
значајно подстиче запошљавање, директорка Филијале Ужице НСЗ Зорица Милошевић је подсетила да су прошле године
организована два сајма запошљавања. „Подаци показују да
је постигнут одличан ефекат од чак 41,41 одсто, a циљ нам је
да ефекати три сајма одржана од почетка ове године буду још
бољи“, истакла је Зорица Милошевић.
Она је додала да ће ужичка филијала својим радом наставити да пружа подршку незапосленима и послодавцима и да
ће се трудити да на наредним сајмовима буде што више послодаваца који ће дати шансу за запослење онима који траже посао.
беђивањем средстава за одвођење отпадних вода из две нове
стране фабрике, али да тражи начине да помогне и домаћим
привредницима.
„Електропривреда Србије ће изградити трафостаницу снаге 16 мегавата, коју ће поред ‚Тај корпорације‘ користити и домаћи привредници који се налазе у Адранима и Шеовцу. Три
домаће компаније желе да купе земљиште како би изградиле
фабрике. У питању је земљиште поред „Магнохрома“, у које је
Град заједно са Министарством привреде уложио 95.000.000
динара, како бисмо изградили нову саобраћајницу, канализациону, водоводну мрежу, расвету, а на тој локацији имамо и
обезбеђене прикључке за гас“, рекао је Терзиић.
Драган Јаковљевић, из Управног одбора НСЗ, изразио је задовољство због присуства великог броја послодаваца на сајму
и истакао да је незапосленост велики проблем Србије.
„Желимо да идемо ка једноцифреној стопи незапослености
и зато и имамо све програме и мере активне политике запошљавања, а издвојио бих јавни позив за субвенцију НСЗ који се
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На овом сајму најтраженији радници били су: кројачи, шивачи, моделари и инжењери текстилства, али су послодавци
тражили и браваре, лимаре, вариоце, алатничаре, ЦНЦ оператере, руковаоце грађевинске механизације, раднике у обради
камена, електричаре, електромонтере и електротехничаре
енергетике, пекаре, дипломиране економисте и менаџере,
трговце, информатичаре, инжењере пољопривреде, заштите
биља и прехрамбене технологије, раднике у преради смрзнутог воћа и агенте осигурања.
На подручју општине Пожега тренутно је на евиденцији
1.521 незапослени, од тога 782 жене, или 51,4%. Учешће лица
преко 50 година старости у укупној незапослености је 38,5%,
док је младих незапослених до 29 година старости 20,7%. Највише незапослених има средње стручно образовање - 60,8%,
неквалификованих и нискоквалификованих лица је 23,6%, док
је учешће лица са факултетским образовањем 17,4%.

смањио број незапослених, са око 12.500, колико их је било пре
7 година, на мање од 5.000, колико их је сада на евиденцији. То
јасно указује на тренд све већег броја лица која се запошљавају,
што потврђују и приходи буџета који се односе на зараде и који
су сваке године све већи“, истакао је Сантовац. Он је нагласио
да ће велики број суграђана наћи посао у наредном периоду,
с обзиром да је постављен камен темељац за велику кинеску
инвестицију „Линглонг тајер“, вредну скоро милијарду долара.
Начелница Одељења за посредовање у запошљавању Филијале Зрењанин Даница Лазички, истакла је да је на овом
сајму понуђен већи број радних места него раније, као и да су
присутни послодавци из других градова: Новог Сада, Суботице
и Сенте.
Као и на претходним сајмовима, најтраженији су били радници у производњи, месари, трговци, магационери, агенти продаје, комерцијалисти. Понуђени су и послови за пекаре, возаче
различитих категорија, кројаче, куваре и конобаре, али и грађевинске раднике, електротехничаре, електроинсталатере. Посао
су на сајму у Зрењанину могли да пронађу и заваривачи, бравари, машинбравари, менаџери, технолози, инжењери пољопривреде, електротехнике, машинства и многи други.
Највише радника било је тражено на штандовима компанија које послују у аутомобилској индустрији – зрењанинском
„Дрекслмајеру“ и новосадском „Лиру“, који су тражили по 100
радника у производњи. Извршиоци за 52 радна места били су
потребни компанији „Татравагонка-братство“, трговински ланац „Гомекс“ тражио је 22 радника, док је 30 слободних радних
места било у ДОО „Енал електро“. Било је послова и за месаре,
браваре, електричаре и раднике у трговини.

Сајам запошљавања у Сомбору
ПОСАО ЗА 500 РАДНИКА
Зрењанин

Сајам запошљавања у Зрењанину
НАЈВИШЕ ПОСЛА У АУТОМОБИЛСКОЈ
ИНДУСТРИЈИ

У Сомбору је одржан 37. сајам запошљавања у организацији
Филијале Сомбор НСЗ, на коме је 45 послодаваца исказало потребу за око 500 радника.
У потрази за послом сајам је посетило око 650 незапослених, а у понуди су биле позиције магационера, оператера у
производњи, ЦНЦ оператера, угоститеља. Тражили су се и економисти, правници, технолози, психолози, возачи, трговци, али
и шивачи, обућари, тапетари.

Двадесет трећи сајам запошљавања у Зрењанину одржан
је у Хали спортова „Медисон“ крајем марта, у организацији
Града Зрањанина и зрењанинске филијале НСЗ. На сајму су се
представила 32 послодавца, са понудом од 719 слободних радних места.
Сајам је отворио заменик градоначелника Зрењанина Саша
Сантовац. „Град Зрењанин последњих година драстично је

Сомбор

НАЈАВЕ САЈМОВА ЗАПОШЉАВАЊА У АПРИЛУ
До краја априла у Србији ће бити одржан велики број сајмова,
па се тако 10. априла одржава сајам у Лесковцу, дан касније у
Куршумлији, а 12. априла у Дому културе у Житишту.
Сајам запошљавања у Суботици, у организацији суботичке
филијале НСЗ, биће одржан у петак, 12. априла, у атријуму Хотелско-конгресног пословног центра „Galleria“, Матије Корвина
17. До сада се за учешће пријавило 30 послодаваца, а у понуди
ће бити велики број различитих послова, око 700, па ће многи
кандидати моћи да пронађу запослење у свом основном или у
алтернативном занимању.
У среду, 17. априла, Филијала Вршац организује сајам запошљавања у хотелу „Србија“, а Филијала Чачак истог дана у холу
Дома културе у овом граду. У Крушевцу ће на сајму у „Хали
спортова“, 18. априла, бити понуђено 300 послова, а истог дана
организује се и сајам у Врању. Филијала Бор организује два сајма: 18. априла у Бору, у СЦ „Бор“ и 23. априла у Неготину, у Дому
културе „Стеван Мокрањац“.
У Београду, Филијала Обреновац НСЗ организује сајам 19.
априла, као и Филијала Пријепоље, док се 24. априла планирају
два сајма: у Лозници у СЦ „Лагатор“ и у Нишу у Официрском дому.

Бесплатна публикација о запошљавању
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Сајам запошљавања у Кањижи
ТРАЖЕНИ КОНОБАРИ И КУВАРИ

Кањижа

У Културном центру „Цнеса“ у Кањижи, одржан је други овогодишњи сајам запошљавања, на којем је 25 послодаваца понудило више од 80 послова. Сајам је организовала НСЗ уз подршку
локалне самоуправе, за општине Кањижа и Нови Кнежевац.
Послодавци су тражили раднике различитих профила и
степена квалификације, па је у понуди било послова за машинску струку, административне и раднике у производњи и продаји. Као и претходних, и ове године били су тражени кувари
и конобари. На сајму су презентовани актуелни јавни позиви и
конкурси за 2019. годину које спроводи Национална служба за
запошљавање.
Сајму запошљавања су, испред локалне самоуправе, присутвовали Роберт Фејстамер, председник Општине Кањижа и
Милош Кравић, председник Скупштине општине, који су заједно са Јеленом Митровић, в.д. директора Филијале Кикинда НСЗ,
отворили манифестацију.
Прес НСЗ

У Београду, 10. и 11. априла

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА „ТОП ЏОБ“
У БЕЛЕКСПО ЦЕНТРУ

„Белекспо плус“ д.о.о. организује Десети сајам запошљавања „ТОП ЏОБ“, који ће се одржати 10. априла, од 11 до 18 часова
и 11. априла, од 10 до 17 часова, у Белекспо центру на Новом Београду, Шпанских бораца 74.
Национална служба за запошљавање је дугогодишњи пријатељ сајма, па ће и ове године на штанду НСЗ сви заинтересовани моћи да добију информације о програмима и услугама за незапослене и послодавце.
Пријатељ сајма је Телеком Србија, а присутне ће бити и компаније: ИТ послови, Wiener Städtische, Adecco, JYSK, Wurth, Transcom,
ИКЕА, Галеника, Apave Vertech, MILLENIALS HR, Арома, Native Camp, Послонаут, Хало огласи, Магна, Уникредит, KUHNE+NAGEL,
KONE, Лако до посла, Balkan Bet, Equilibrio i Road HR. На сајму ће бити понуђено 1.000 радних места.
Први контакт са послодавцима је веома битан, па вас подсећамо да на сајам понесете више примерака своје радне биографије. CV треба да буде написан прегледно и да садржи неопходне информације о образовању и претходном радном искуству, као
и вашу тачну имејл-адресу и број телефона.
Дођите на „ТОП ЏОБ“ и пронађите посао!
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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

10.04.2019. | Број 824 |
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Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став
1 и 55 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09,
99/14, 94/17 и 95/18), члана 9 став 2, а у вези са чланом 11 став 2 Уредбе о интерном и јавном конкурсу
за попуњавање радних места у државним органима
(„Службени гласник РС”, бр. 2/19), Служба за управљање кадровима оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњава положаj: Министарство финансија - Управа за игре на срећу, Београд
Положај који се попуњава:

Директор Управе за игре на срећу
у Министарству финансија
положај у другој групи

Опис послова: Руководи радом Управе; организује законито и ефикасно обављање послова из
области игара на срећу; решава у управним стварима и доноси управна акта из области игара на
срећу; издаје директиве у циљу одређивања начина
рада, поступања и понашања запослених у Управи; одлучује о правима и дужностима запослених
у Управи; сарађује са другим државним органима и
организацијама у циљу правилне и доследне примене прописа у области игара на срећу; располаже
финансијским средствима Управе у обиму средстава
утврђеним Законом о буџету и финансијским планом Управе; сарађује са државним органима других
земаља у циљу размене искустава у примени прописа у области игара на срећу.
Услови: Стечено високо образовање из 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 9 година радног искуства у струци или 7 година радног искуства у струци
од којих најмање две године на руководећим радним
местима или 5 година радног искуства на руководећим
радним местима, положен државни стручни испит, као
и потребне компетенције за обављање послова радног
места, држављанство Републике Србије, да учеснику
конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање
шест месеци.

*посебна функционална компетенција за област рада
финансијско-материјални послови (Буџетски систем
Републике Србије) - провера ће се вршити путем усмене
симулације.
*посебне функционалне компетенције за радно место:
прописи из надлежности и организације органа (Закон о
играма на срећу) - провера ће се вршити путем усмене
симулације; прописи из области делокруга радног места
(Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма) - провера ће се вршити путем усмене симулације;
- понашајне компетенције (Управљање информацијама; Управљање задацима и остваривање
резултата; Оријентација ка учењу и променама;
Изградња и одржавање професионалних односа;
Савесност, посвећеност и интегритет; Управљање
људским ресурсима; Стратешко управљање) провера ће се вршити путем психометријских тестова и
интервјуа базираном на компетенцијама;
- интервју са конкурсном комисијом (процена
мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада: рад
на положају траје пет година, а место рада је Нови
Београд, Омладинских бригада 1.
Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана.
Рок почиње да тече наредног дана од дана када
је конкурс оглашен у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: пријава на конкурс садржи: податке о конкурсу; личне податке;
адресу становања; телефон, електронску адресу;
образовање, стручне и друге испите подносиоца
пријаве који су услов за заснивање радног односа;
податак о знању рада на рачунару; додатне едукације; радно искуство; посебне услове; посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступцима у
државним органима. Пријава на конкурс мора бити
својеручно потписана.
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште
или непосредно на адресу наведену у тексту огласа.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији на писарници Службе за управљање кадровима,
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три
дана од пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
Доказ који се прилажe уз образац пријаве je:
писани доказ о знању рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се:

Кандидати који уз образац пријаве доставе писани
доказ о знању рада на рачунару биће ослобођени
провере компетенције „Дигитална писменост“ сем
уколико комисија одлучи да се приложени доказ не
може прихватити као доказ којим се кандидат ослобађа од провере опште компетенције „Дигитална
писменост“.

- oпште функционалне компетенције и то:
oрганизација и рад државних органа РС - провера
ће се вршити путем теста; дигитална писменост провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару; пословна комуникација - провера ће се вршити
путем писмене симулације;
- посебне функционалне компетенције и то:
*посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (методологија и технике
планирања, праћења, евалуације и извештавања
у средњорочном и стратешком планирању и спровођење јавних политика) - провера ће се вршити
путем усмене симулације.

Остали докази које прилажу само кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома
о стручној спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима
(лица са положеним правосудним испитом уместо
уверења о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима достављају уверење о
положеном правосудном испиту); исправе којима се
доказује радно искуство у струци (потврде, решења
и други акти из којих се види на којим пословима, са
којом стручном спремом и у ком периоду је стечено
радно искуство).
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Кандидати који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом
биће позвани да, у року од пет радних дана од дана
пријема обавештења, доставе остале доказе који се
прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не
доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених
или прибављених доказа не испуњавају услове за
запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Службе за управљање
кадровима.
Лице које нема положен државни стручни испит,
дужно је да исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање тог испита у Министарству државне
управе и локалне самоуправе у року од 5 дана од
дана истека рока за подношење пријава на конкурс
и да Служби за управљање кадровима достави доказ
о положеном државном стручном испиту у року од
20 дана од дана истека рока за подношење пријава
на конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и
писму који је у службеној употреби државних органа
Републике Србије, тако да се уз исправу састављену на
страном језику прилаже прописани оверен превод на
српски језик.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и
општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама, као
поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским
управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016)
прописано је, између осталог, да орган може да врши
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Потребно је да учесник конкурса, у обрасцу пријаве
на конкурс наведе за коју се од предвиђених могућности опредељује, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.
Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција
могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс:
Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови
Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За
јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив
положаја за који се подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10 до 12 часова: Дуња
Даниловић, тел. 011/31-30-969, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oгласној табли Министарства финансија, интернет презентацији и oгласној табли Управе за игре на срећу, на интернет презентацији и oгласној табли Службе за управљање
кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе
за запошљавање.
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У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњава положај који je предмет овог
конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и
женски род лица на које се односе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1 и 55
Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка,
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17
и 95/18), члана 9 став 2, а у вези са чланом 11 став 2
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање
радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19), Служба за управљање кадровима
оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњавају положаjи: Министарствo за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања, Београд
Положаји који се попуњавају:

1. Секретар Министарства за
рад, запошљавање, борачка и
социјална питања
положај у трећој групи

Опис послова: Организује и координира активности
од заједничког интереса за рад Министарства; координира, усклађује и контролише рад свих организационих целина у оквиру Секретаријата; пружа стручну и професионалну подршку министру у управљању
кадровским, општим правним пословима и пословима
јавних набавки; учествује у раду радних тела Владе
и Народне скупштине; сарађује са органима државне
управе, службама Владе и Народне скупштине и другим државним органима и организацијама; обавља
све остале послове по налогу министра.
Услови: Стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од
најмање девет година или седам година радног искуства
у струци од којих најмање две године на руководећим
радним местима или пет година радног искуства на
руководећим радним местима, као и потребне компетенције за рад на радном месту, држављанство Републике
Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
организација и рад државних органа РС - провера
ће се вршити путем теста; дигитална писменост провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару; пословна комуникација - провера ће се вршити
путем писмене симулације;
- посебне функционалне компетенције и то:
*посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (општи, стратегијски и
финансијски менаџмент) - провера ће се вршити
путем усмене симулације.
*посебна функционална компетенција за област рада
Бесплатна публикација о запошљавању

послови управљања људским ресурсима (добра пракса у управљању људским ресурсима у јавном сектору)
- провера ће се вршити путем усмене симулације.
*посебне функционалне компетенције за радно
место: прописи из делокруга радног места (Закон о
државним службеницима) - провера ће се вршити
путем усмене симулације;
- понашајне компетенције (Управљање информацијама; Управљање задацима и остваривање
резултата; Оријентација ка учењу и променама;
Изградња и одржавање професионалних односа;
Савесност, посвећеност и интегритет; Управљање
људским ресурсима; Стратешко управљање) провера ће се вршити путем психометријских тестова и
интервјуа базираном на компетенцијама;
- интервју са конкурсном комисијом (процена
мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада: рад на
положају траје пет година, а место рада је Београд,
Немањина 22-26.

2. Помоћник министра
руководилац Сектора за
финансијско управљање,
рачуноводство и контролинг
у Министарству за рад,
запошљавање, борачка
и социјална питања
положај у трећој групи

Опис послова: координира, усклађује и контролише
рад свих организационих целина у оквиру Сектора; пружа стручну и професионалну подршку у управљању
пословима стратешког планирања, буџетирања, финансија, финансијског контролинга и управљања ризицима;
учествује у раду радних тела Владе и Народне скупштине;
сарађује са органима државне управе, службама Владе и
Народне скупштине и другим органима и организацијама;
обавља све остале послове по налогу министра.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно - научног поља
друштвено - хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,
радно искуство у струци од најмање девет година или
седам година радног искуства у струци од којих најмање две године на руководећим радним местима
или пет година радног искуства на руководећим радним местима, као и потребне компетенције за рад на
радном месту, држављанство Републике Србије; да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у
државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
организација и рад државних органа РС - провера
ће се вршити путем теста; дигитална писменост провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару; пословна комуникација - провера ће се вршити
путем писмене симулације;
- посебне функционалне компетенције и то:
*посебна функционална компетенција за област рада
послови руковођења (општи, стратегијски и финансијски менаџмент) - провера ће се вршити путем усмене симулације;
*посебна функционална компетенција за област рада
финансијско-материјални послови (Буџетски систем
РС) - провера ће се вршити путем усмене симулације;
*посебне функционалне компетенције за радно
место: прописи из делокруга радног места (Закон
о државној управи) - провера ће се вршити путем
усмене симулације;

- понашајне компетенције (Управљање информацијама; Управљање задацима и остваривање
резултата; Оријентација ка учењу и променама;
Изградња и одржавање професионалних односа;
Савесност, посвећеност и интегритет; Управљање
људским ресурсима; Стратешко управљање) провера ће се вршити путем психометријских тестова и
интервјуа базираном на компетенцијама.
- интервју са конкурсном комисијом (процена
мотивације за рад на радном месту и прихватање
вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада: рад на
положају траје пет година, а место рада је Београд,
Немањина 22-26.
ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ:

Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана.
Рок почиње да тече наредног дана од дана када
је конкурс оглашен у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Садржина пријаве на конкурс: пријава на
конкурс садржи: податке о конкурсу; личне податке; адресу становања; телефон, електронску адресу; образовање, стручне и друге испите подносиоца
пријаве који су услов за заснивање радног односа;
податак о знању рада на рачунару; додатне едукације; радно искуство; посебне услове; посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступцима у
државним органима. Пријава на конкурс мора бити
својеручно потписана.
Пријава на јавни конкурс може се поднети путем
поште или непосредно на адресу наведену у тексту
огласа.
Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима или у штампаној верзији на писарници Службе за управљање кадровима,
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три
дана од пријема пријаве, достављањем наведеног
податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
Доказ који се прилаже уз образац пријаве је:
писани доказ о знању рада на рачунару.
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани
доказ о знању рада на рачунару биће ослобођени
провере компетенције „Дигитална писменост“ сем
уколико комисија одлучи да се приложени доказ не
може прихватити као доказ којим се кандидат ослобађа од провере опште компетенције „Дигитална
писменост“.
Остали докази које прилажу само кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: уверењe о држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома
о стручној спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима
(лица са положеним правосудним испитом уместо
уверења о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима достављају уверење о
положеном правосудном испиту); исправе којима се
доказује радно искуство у струци (потврде, решења
и други акти из којих се види на којим пословима, са
којом стручном спремом и у ком периоду је стечено
радно искуство).
Кандидати који су успешно прошли фазе изборног
поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом
биће позвани да, у року од пет радних дана од дана
пријема обавештења, доставе остале доказе који се
прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не
доставе наведене доказе који се прилажу у конкур10.04.2019. | Број 824 |
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сном поступку, односно који на основу достављених
или прибављених доказа не испуњавају услове за
запослење, писмено се обавештавају да су искључени
из даљег изборног поступка. Докази се достављају на
наведену адресу Службе за управљање кадровима.
Лице које нема положен државни стручни испит, дужно
је да исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање
тог испита у Министарству државне управе и локалне
самоуправе у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс и да Служби за управљање
кадровима достави доказ о положеном државном стручном испиту у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс за попуњавање положаја.
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и
писму који је у службеној употреби државних органа
Републике Србије, тако да се уз исправу састављену
на страном језику прилаже прописани оверен превод на српски језик.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и
општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама
основних судова, односно општинским управама, као
поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским
управама.
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, бр.
18/2016) прописано је, између осталог, да орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће
податке прибавити сама.
Потребно је да учесник конкурса, у обрасцу пријаве
на конкурс наведе за коју се од предвиђених могућности опредељује, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.
Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод
из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција
могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс:
Влада, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови
Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За
јавни конкурс - попуњавање положаја (навести назив
положаја за који се подноси пријава)”.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10-12 часова: Дуња Даниловић
тел. 011/31-30-969, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и
oгласној табли Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, на интернет презентацији и oгласној табли Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији
и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
У Служби за управљање кадровима може се извршити увид у акт о систематизацији послова у органу
у ком се попуњавају положаји који су предмет овог
конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и
женски род лица на које се односе.
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Ч АЧ А К
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
32250 Ивањица, Милинка Кушића 47

Директор
УСЛОВИ: директор туристичке организације јединице локалне самоуправе мора да поседује: 1) стечено
високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 2) радно искуство од четири
године, од чега најмање две године на руководећим
пословима; 3) активно знање најмање једног страног језика; 4) пунолетност и пословну способност;
5) да нема законских сметњи за његово именовање.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи:
извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, уверење о држављанству- оригинал или оверена фотокопија, доказ о школској спреми - диплома или уверење о високој стручној спреми
- оригинал или оверена фотокопија, доказ о радном
искуству - радна књижица, уговори, решења или
друге потврде којима се може утврди на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно
искуство - оригинал или оверена фотокопија, доказ о
радном искуству на руководећим пословима (одлуке
о именовању) - оригинал или оверена фотокопија;
уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора
од најмање 6 месеци, биографију (CV), фотокопија
личне карте, фотокопија возачке дозволе. Предлог
програма рада и развоја туризма општине Ивањица
као саставни део конкурсне документације. Адреса
на коју се пријаве подносе: Управни одбор Туристичке организације општине Ивањица, Милинка
Кушића 47, 32250 Ивањица, у затвореној коверти
са назнаком „Не отварати - за јавни конкурс - за
избор кандидата за именовање директора туристичке организације општине Ивањица”. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Конкурс се оглашава у публикацији „Послови“
Националне службе за запошљавање и на интернет
страници Туристичке организације општине Ивањица. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу становања
и податке о доказима о испуњавању услова за именовање директора који се прилажу уз пријаву.

К РА Г У Ј Е В А Ц
ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Града Сирена 15
тел. 034/201-303

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: да је кандидат стекао одговарајуће образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) или да је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10.09.2005. године; да има
најмање пет година радног искуства у струци; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело или привредни преступ; да је држављанин
Републике Србије.
ОСТАЛО: Пријава на конкурс треба да садржи: име
и презиме кандидата; датум и место рођења; адресу становања; податке о образовању; податке о
дужини и врсти радног искуства са кратким описом
послова на којима је кандидат радио до подношења
пријаве на конкурс и одговорностима на тим посло-

вима; предлог програма рада и развоја центра. Уз
пријаву на конкурс, кандидати подносе и: уверење
о држављанству (оригинал); извод из матичне књиге рођених (оригинал); диплому о стручној спреми
(оверену фотокопију дипломе); исправе којима се
доказује дужина и врста радног искуства у струци
(потврде, решења и друге акте из којих се види на
којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); уверења надлежних државних институција и органа да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело или привредни
преступ (оригинали). Пријава на конкурс и доказе
подносе се у Центру за образовање Крагујевац, Града Сирена 15 (источни улаз Спорске хале „Језеро“),
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Управни одбор Центра за образовање Крагујевац
дужан је да у року од 5 дана од дана завршетка
рока из тачке 4 овог јавног конкурса изврши избор
кандидата за директора Центра и на основу члана
21 став 3 Статута Центра за образовање Крагујевац
упути Оснивачу - граду Крагујевцу, као предлог за
избор директора Центра, на основу кога Оснивач
својом одлуком врши именовање директора Центра.
На основу члана 21 став 4 Статута Центра за образовање Крагујевац, уколико Оснивач - град Крагујевац не прихвати предлог Управног одбора Центра за
избор директора Центра, сматра се да јавни кокурс
није успео. Пријава на конкурс уз доказе који се прилажу уз пријаву, подноси се у писаном облику препорученом пошиљком или лично на адресу: Центар
за образовање Крагујевац, Града Сирена 15, 34000
Крагујевац „За јавни конкурс - избор директора Центра за образовање Крагујевац”. Пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне и неблаговремене пријаве, неће се разматрати. Сва обавештења о
јавном конкурсу могу се добити на бројеве телефона: 034/201-303 и 060/55-988-01.

КРУШЕВАЦ
ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА
ВАРВАРИН

37260 Варварин, Трг Мирка Томића 2
тел. 037/787-262

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: да има високо образовање на високим академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
односно специјалистичким струковним студијама,
по пропису који уређује високо образовање почев
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; да има најмање три године радног искуства у култури; да има пет година радног
искуства у струци; да је поднео програм рада и развоја библиотеке; да има држављанство Републике
Србије; да нема законских сметњи за његово именовање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
достави следећу документацију: потписану пријаву
на конкурс са кратком биографијом и наводима о
радном искуству; оверену копију радне књижице и
уверење о радном искуству; доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе); оригинал или оверену копију уверења о држављнству (не старије од
6 месеци); оригинал или оверену копију извода из
матичне књиге рођених; уверење суда да се против кандидата не води истрага и да против њега
није подигнута оптужница за кривична дела која се
гоне по службеној дужности (не старије од 6 месеци); уверење или потврда да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора
од најмање шест месеци (не старије од 6 месеци);
лекарско уверење; копију личне карте. Пријаве са
документацијом доставити препорученом пошиљком са назнаком “За јавни конкурс за избор директора” на горенаведену адресу или предати лично у
Општинској библиотеци од 7 до 13 часова. Рок за
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подношење пријава кандидата је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији НСЗ “Послови”
и у једним дневним новинама које се дистрибуирају
на целој територији Републике. Све информације се
могу добити на телефоне: 037/787-262 и 037/787294. Неблаговремене пријаве неће бити разматране и исте биће враћене подносиоцу. Пријаве које не
садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране. Директора именује
Скупштина општине Варварин на предлог Управног
одбора општинске библиотеке Варварин и уз сагласност директора матичне библиотеке у Крушевцу, на
период од четири године.

ПОЖ АРEВАЦ
ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
12311 Мало Црниће

Општински правобранилац
Општине Мало Црниће
на период од пет година

УСЛОВИ: а) Општи услови: да је 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 најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним
за обављање послова у државном органу. б) Други
услови прописани Одлуком о Општинском правобраниоцу општине Мало Црниће (“Службени гласник
општине Мало Црниће”, број 4/19): завршен правни факултет, положен правосудни испит, најмање 3
године радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита, достојност за обављање
правобранилачке функције. Уз пријаву на оглас, кандидат је дужан да достави доказе о испуњењу услова
огласа, у оригиналу или овереној фотокопији, и то:
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених; уверење о општој
здравственој способности (накнадна достава по
доношењу одлуке о пријему кандидата); уверење да
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање 6 месеци или за 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 правноснажно
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци. Потребно је да учесник јавног огласа,
уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се
опредељује за једно 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 за постављење Општинског правобраниоца општине Мало Црниће, на сајту
Општине Мало Црниће: www.opstinamalocrnice.rs.
Пријаве на јавни оглас, са доказима о испуњењу
услова, подносе се Комисији за спровођење јавног
огласа за постављење Општинског правобраниоца општине Мало Црниће, коју образује начелник
Општинске управе општине Мало Црниће, у року од
Бесплатна публикација о запошљавању

15 дана од дана објављивања Јавног 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 постављење Општинског правобраниоца општине Мало Црниће, Маршала Тита 80,
12311 Мало Црниће или на писарници Општинске
управе општине Мало Црниће. Текст Јавног огласа објављује се у публикацији “Послови” и на сајту
Општине Мало Црниће: www.opstinamalocrnice.rs. О
исходу конкурса кандидати ће бити писмено обавештени. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Лице задужено за давање
информација о Јавном огласу је Јелица Мрдак, службеник Општинске управе општине Мало Црниће,
број телефона: 065/2800-011, сваког радног дана у
периоду од 07.00 до 15.00.

ПРОКУПЉЕ
НАРОДНИ МУЗЕЈ ТОПЛИЦЕ

18400 Прокупље, Ратка Павловића 31
тел. 027/322-151, 027/321-694

Директор
УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; филозофски факултет, група историја, археологија, етнологија и историја уметности; да има пет година радног искуства у струци;
да има положен стручни испит у области заштите
културних добара; да има стечено звање кустоса,
вишег кустоса или музејског саветника; да се бави
истраживачким радом и има објављене радове.
ОСТАЛО: конкурсна пријава за избор кандидата за
директора треба да садржи: име и презиме кандидата, адресу становања, датум и место рођења,
податке о образовању, о дужини радног стажа, опис
послова на којима је радио, као и податке о допунским знањима и способностима. У прилогу пријаве
доставити: оверену копију дипломе или уверење о
стеченој стручној спреми, оверену копију уверења
о положеном стручном испиту из области заштите
културних добара, оверену копију радне књижице
или потврду послодавца о радном стажу, биографију
кандидата која садржи податке о који доказују стручност из делокруга рада установа културе и оствареним резултатима, доказ о држављанству Републике
Србије, извод из матичне књиге рођених и копију
личне карте, доказ о неосуђиваности за кривично
дело које га чини недостојним за обављање послова директора, уверење да против кандидата није
покренута истрага и да није подигнута оптужница за
кривична дела која се гоне по службеној дужности,
библиографију објављених радова, програм рада и
развоја Музеја за период од четири године, доказ о
општој здравственој способности (оригинал лекарског уверења). Приликом избора кандидата Управни
одбор Музеја ће посебно узети у обзир испуњеност
следећих услова: 1) да кандидат познаје пословање
установа културе; 2) да поседује организаторске
способности. Тражена документација не сме бити
старија од шест месеци. Управни одбор обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка јавног
конкурса доставља оснивачу образложени предлог
листе кандидата. Рок за пријављивање на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор Музеја одбацује закључком против кога се
може изјавити посебна жалба оснивачу у року од
три дана од дана достављања закључка. Пријаве на
конкурс са доказима о испуњењу услова конкурса се
достављају УО Народног музеја Топлице у Прокупљу
на адресу или лично од 8.00 до 15.30 сати.

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

Оглашава слободна радна места за рад
у Републици Хрватској
Послодавац: НАУТИЧКИ ЦЕНТАР „МИЛНА“ ДОО
МИЛНА, Република Хрватска

Хостеса - домаћица у ресторану
уговор о раду на 6 месеци

УСЛОВИ: завршена средња школа.
ОСТАЛО: висина зараде износи 3.800,00 - 5.000,00
куна; запослени су одмах социјално осигурани; послодавац сноси трошкове превоза од Републике Србије
до Републике Хрватске, трошкове визирања пасоша и
радних дозвола, трошкове смештаја и исхране.
Потребна документација: радна биографија/CV
(Еуропас формат); писана изјава кандидата да су сагласни да се њихови подаци могу проследити послодавцу на
увид. Наведена документа доставити на српском језику.
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање, потребна документа достављају филијали
НСЗ у којој су пријављени, лично или поштом, на адресу
филијале, са назнаком: За конкурс: Хостеса - домаћица
у ресторану, Наутички центар „Милна“ д.о.о. - 21405
Милна, Република Хрватска. Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају
поштом, на адресу: Национална служба за запошљавање, Филијала за град Београд, Миграциони сервисни
центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком: За конкурс:
Хостеса - домаћица у ресторану, Наутички центар „Милна“ д.о.о. - 21405 Милна, Република Хрватска“.
За додатне информације о овом конкурсу, кандидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ, на број: 0800/300-301 (позив
бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:
Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2416-836, 064/8107-046
Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-231
Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-514
Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047
Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531
Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-070
Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123
Детаљне информације о условима рада кандидати ће
добити на разговору са послодавцем. О месту и термину одржавања разговора биће обавештени путем
телефона или имејлом кандидати који уђу у ужи избор.
Непотпуна документација неће бити разматрана.
Рок трајања конкурса: 12.04.2019. године.
10.04.2019. | Број 824 |
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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Оглашава слободна радна места за рад
у Републици Хрватској

Оглашава слободна радна места за рад
у Републици Хрватској

Оглашава слободна радна места за рад
у Републици Хрватској

Послодавац: НАУТИЧКИ ЦЕНТАР „МИЛНА“ ДОО МИЛНА, Република Хрватска

Послодавац: НАУТИЧКИ ЦЕНТАР „МИЛНА“ ДОО
МИЛНА, Република Хрватска

Послодавац: НАУТИЧКИ ЦЕНТАР „МИЛНА“ ДОО
МИЛНА, Република Хрватска

Београд, Краља Милутина 8

Хостеса на броду

уговор о раду на 6 месеци
УСЛОВИ: завршена средња школа.
ОСТАЛО: висина зараде износи 3.800,00 - 5.000,00
куна; запослени су одмах социјално осигурани; послодавац сноси трошкове превоза од Републике Србије
до Републике Хрватске, трошкове визирања пасоша и
радних дозвола, трошкове смештаја и исхране.
Потребна документација: радна биографија/CV
(Еуропас формат); писана изјава кандидата да су сагласни да се њихови подаци могу проследити послодавцу на
увид. Наведена документа доставити на српском језику.
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапослена лица у Националној служби за
запошљавање, потребна документа достављају филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или поштом, на
адресу филијале, са назнаком: За конкурс: Хостеса на
броду, Наутички центар „Милна“ д.о.о. - 21405 Милна,
Република Хрватска. Кандидати који нису евидентирани
као незапослена лица у Националној служби за запошљавање потребна документа достављају поштом, на
адресу: Национална служба за запошљавање, Филијала за град Београд, Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком: За конкурс: Хостеса на
броду, Наутички центар „Милна“ д.о.о. - 21405 Милна,
Република Хрватска“.
За додатне информације о овом конкурсу, кандидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ, на број: 0800/300-301 (позив
бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:
Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2416-836, 064/8107-046
Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-231
Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-514
Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047
Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531
Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-070

Београд, Краља Милутина 8

Београд, Краља Милутина 8

Помоћни кувар

Чистачица

уговор о раду на 6 месеци

уговор о раду на 6 месеци

УСЛОВИ: завршена средња школа - техничар кулинарства, кувар.
ОСТАЛО: висина зараде износи 3.800,00 - 5.000,00
куна; запослени су одмах социјално осигурани;
послодавац сноси трошкове превоза од Републике
Србије до Републике Хрватске, трошкове визирања
пасоша и радних дозвола, трошкове смештаја и
исхране.
Потребна документација: радна биографија/CV (Еуропас формат); писана изјава кандидата да су сагласни да
се њихови подаци могу проследити послодавцу на увид.
Наведена документа доставити на српском језику.
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање, потребна документа достављају филијали
НСЗ у којој су пријављени, лично или поштом, на адресу филијале, са назнаком: За конкурс: Помоћни кувар,
Наутички центар Милна д.о.о. - 21405 Милна, Република
Хрватска“. Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање
потребна документа достављају поштом, на адресу:
Национална служба за запошљавање, Филијала за град
Београд, Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са назнаком: За конкурс: Помоћни кувар, Наутички центар „Милна“ д.о.о. - 21405 Милна, Република
Хрватска.
За додатне информације о овом конкурсу, кандидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ, на број: 0800/300-301 (позив
бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:
Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2416-836, 064/8107-046
Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-231
Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-514
Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047
Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531
Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-070

УСЛОВИ: завршена средња школа.
ОСТАЛО: висина зараде износи 3.800,00 - 5.000,00
куна; запослени су одмах социјално осигурани; послодавац сноси трошкове превоза од Републике Србије
до Републике Хрватске, трошкове визирања пасоша и
радних дозвола, трошкове смештаја и исхране.
Потребна документација: радна биографија/CV
(Еуропас формат); писана изјава кандидата да су сагласни да се њихови подаци могу проследити послодавцу на
увид. Наведена документа доставити на српском језику.
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање, потребна документа достављају филијали
НСЗ у којој су пријављени, лично или поштом, на адресу
филијале, са назнаком: За конкурс: Чистачица, Наутички
центар „Милна“ д.о.о. - 21405 Милна, Република Хрватска. Кандидати који нису евидентирани као незапослена
лица у Националној служби за запошљавање потребна
документа достављају поштом, на адресу: Национална
служба за запошљавање, Филијала за град Београд,
Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10,
са назнаком: За конкурс: Чистачица, Наутички центар
„Милна“ д.о.о. - 21405 Милна, Република Хрватска.
За додатне информације о овом конкурсу, кандидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ, на број: 0800/300-301 (позив
бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:
Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2416-836, 064/8107-046
Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-231
Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-514
Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047
Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531
Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-070
Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123

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

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

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

Рок трајања конкурса: 12.04.2019. године.

Рок трајања конкурса: 12.04.2019. године

Рок трајања конкурса: 12.04.2019. године.
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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад
у Републици Хрватској
Послодавац: НАУТИЧКИ ЦЕНТАР „МИЛНА“ ДОО
МИЛНА, Република Хрватска

Морнар

уговор о раду на 6 месеци
УСЛОВИ: завршена средња школа.
ОСТАЛО: висина зараде износи 3.800,00 - 5.000,00
куна; запослени су одмах социјално осигурани; послодавац сноси трошкове превоза од Републике Србије
до Републике Хрватске, трошкове визирања пасоша и
радних дозвола, трошкове смештаја и исхране

Потребна документација: радна биографија/CV
(Еуропас формат); писана изјава кандидата да су сагласни да се њихови подаци могу проследити послодавцу на
увид. Наведена документа доставити на српском језику.
Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани као незапослена лица у Националној служби за запошљавање, потребна документа достављају филијали
НСЗ у којој су пријављени, лично или поштом, на адресу
филијале, са назнаком: За конкурс: Морнар, Наутички
центар „Милна“ д.о.о. - 21405 Милна, Република Хрватска. Кандидати који нису евидентирани као незапослена
лица у Националној служби за запошљавање потребна
документа достављају поштом, на адресу: Национална
служба за запошљавање, Филијала за град Београд,
Миграциони сервисни центар, Косте Абрашевића 10, са
назнаком: За конкурс: Морнар, Наутички центар „Милна“ д.о.о. - 21405 Милна, Република Хрватска.
За додатне информације о овом конкурсу, кандидати могу да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ, на број: 0800/300-301 (позив
бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:
Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10
тел. 011/2416-836, 064/8107-046
Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-231
Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2
тел. 021/4885-514
Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18
тел. 020/330-047
Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33
тел. 037/412-531
Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78
тел. 036/302-070
Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/453-121, 453-123
Детаљне информације о условима рада кандидати
ће добити на разговору са послодавцем. О месту и
термину одржавања разговора биће обавештени
путем телефона или имејла, кандидати који уђу у
ужи избор. Непотпуна документација неће бити разматрана.
Рок трајања конкурса: 12.04.2019. године.
Бесплатна публикација о запошљавању

СЗР “БИРО ИВЕС СЕРВИС”

данпек, Неготин, Нова Пазова, Нова Варош, Нови
Бечеј, Нови Сад, Прибој, Пријепоље, Рума, Сента, Сјеница, Смедерево, Стара Пазова, Трстеник, Ваљево,
Врњачка Бања

Сервисер фотокопир апарата

УСЛОВИ: IV степен; радно искуство: небитно. Теренски рад. Трајање конкурса: 30.04.2019. године. Кандидати могу своје радне биографије да доставе
путем имејла.

11000 Београд, Војводе Миленка 46
e-mail: biroives@gmail.com

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електротехничар електромеханике; возачка дозвола Б категорије. Кандидати треба да пошаљу CV на наведену имејл-адресу или да се јаве на број телефона:
011/2656-657.

Радник у фотокопирници
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Кандидати треба
да пошаљу CV на наведену имејл-адресу или да се
јаве на број телефона: 065/2322-844.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање: 29.04.2019. године.

“COPENEX” DOO
11070 Нови Београд, Палмира Тољатија 5/II
тел. 064/659-53-79

Продавац у пекари
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било
ком занимању, пожељно радно искуство, познавање рада на рачунару, познавање енглеског језика.
Пријаве слати на e-mail: copenex.office@eunet.rs.

UNIQA НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ
АДО
11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 134г

Сарадник у продаји

на одређено време до 6 месеци
10 извршилаца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком занимању. Пријаве слати на e-mail: izvorinka.jankovic@uniqa.
rs, у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД
Београд, Таковска 2
е-mail: telekomsrbija.nsz@telekom.rs

Агент теренске продаје
уговор о делу
200 извршилаца

Место рада: Београд, Бор, Чачак, Јагодина, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Лесковац, Ниш, Нови
Пазар, Нови Сад, Панчево, Пирот, Пожаревац,
Пријепоље, Прокупље, Шабац, Смедерево, Сомбор, Сремска Митровица, Суботица, Ужице, Ваљево,
Врање, Зајечар, Зрењанин и Кикинда
УСЛОВИ: III-VII степен стручне спреме; радно искуство: небитно; основно познавање рада на рачунару
и енглески језик на почетном нивоу. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу слати радне биографије на горе назначену имејл-адресу послодавца.

“RAIFFEISEN BANK” AD BEOGRAD
Београд, Ђорђа Станојевића 16
e-mail: hr.department@raiffeisenbank.rs

Посредник за кредитирање
у малопродаји - сарадник за
директну продају
уговор о посредовању
10 извршилаца

Место рада: Бачка Топола, Александровац, Ариље,
Бачка Паланка, Бечеј, Бор, Брус, Инђија, Кладово,
Ковин, Крагујевац, Крушевац, Лозница, Љиг, Мај-

DELHAIZE SERBIA
ДОО БЕОГРАД

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

Продавац

на одређено време 3 месеца (постоји
могућност запослења на неодређено
време)
90 извршилаца
Место рада и број извршилаца: Београд - 30, Панчево - 15, Нови Сад - 15, Бечеј - 5, Стара Пазова - 5, Смедерево - 20.
УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни.
Обезбеђен превоз до Београда за лица из Панчева,
Смедерева и Младеновца; послодавац организује
седмодневну плаћену обуку за дато радно место; рад
у сменама; ноћни рад. Трајање конкурса: до попуне.
Лице за контакт: Славица Новитовић. Кандидати могу
да се јаве на горенаведени број телефона.

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

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

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

Самостални ауто-механичар
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

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

Национална служба
за запошљавање
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Трговина и услуге

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.

„ZIJIN BOR COPPER“
ДОО БОР
Бор, Ђорђа Вајферта 29
тел. 064/817-8832
е-mail: hr@zijinbor.rs

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).
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.

„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.

СТР „БАЈА“

BALKAN MINING CORPORATION
DOO

11000 Београд, Миријевски венац 62а
Звездара
тел. 063/201-114

31210 Пожега, Тврдићи бб
тел. 069/778-239

Продавац

Руковалац машинама за обраду
украсног камена

пробни рад од 2 до 3 дана
2 извршиоца

на одређено време од 6 месеци, са
могућношћу продужења, са местом рада
у Тврдићима
8 извршилаца

УСЛОВИ: образовање од III степена стручне спреме па навише, било која струка; радно искуство од 1
месеца. Радно време је у сменама, од 06 до 14 сати
и од 14 до 22 сата, од понедељка до суботе, 48 сати
недељно. Кандидати треба да се јаве на телефон:
063/201-114, контакт Драган Димић. Конкурс траје
до 30. априла 2019. године.

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, без обзира
на образовни профил. Конкурс је отворен 30 дана. Контакт особа: Ивана Ђорђевић, телефон: 069/778-239.

“ИНТЕР АУТО” ДОО

MAVIA CONSTRUCTION DOO

Дијагностичар на техничком
прегледу

Возач Б, Ц, Е категорије

11000 Београд, Милана Ракића 96

11000 Београд, Тиквешка 18
тел. 011/4096-392

на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: 12 месеци искуства на пословима ауто-механичара, 6 месеци искуства на пословима дијагностичара на техничког прегледу; возачка дозвола Б категорије обавезно. Рок трајања конкурса: 30.04.2019.
Кандидати могу да се јаве на број телефона: 011/3049294, особа за контакт: Милосија Боголин.

„МЕТРО“ ДОО
11080 Земун
тел. 063/665-110

Одржавање пословног објекта

УСЛОВИ: завршен IV или III степен стручне спреме;
поседовање возачке дозволе Б, Ц и Е категорије;
потребно радно искуство од 12 месеци за Ц категорију; за Е категорију потребно искуство у превозу грађевинских машина. Заинтересовани кандидати своје пријаве могу слати путем мејл адресе:
construction@mavia.rs или се могу јавити на телефон:
011/4096-392, контакт особа: Недељко Томанић. Рок
за пријављивање на конкурс је 30.04.2019.

MONA HOTEL MENAGEMENT
ДОО БЕОГРАД
ХОТЕЛ “ЗЛАТИБОР МОНА”

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, потребно радно
искуство од месец дана. Кандидати се могу пријавити на број телефона: 063/665-110.

31315 Златибор, Миладина Пећинара 26

„БИС МАНУФАКТУРА“ ДОО

4 извршиоца

11080 Земун
тел. 011/3756-813, 063/289-217

Опис посла: наплата услуга, одржавање организованости, уредности и хигијене средстава за рад и
сектора, решавање рекламација гостију, познавање
хотела и других хотелских садржаја и услуга.

Шивење марама и кравата

на одређено време од 3 месеца, пробни
рад од 3 месеца
5 извршилаца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, није
потребно радно искуство. Кандидати се могу пријавити на број телефона: 063/289-217 или 011/3756-813,
од 8 до 15 часова.

ПАПИР СЕРВИС ФХБ ДОО
БЕОГРАД - УМКА

Конобар

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, конобар,
познавање рада на рачунару, знање енглеског језика, добре коминикацијске вештине. Радне биографије слати на: recepcija@monazlatibor.com.

Кувар

4 извршиоца
Опис посла: редовно допуњавање и одговарајућа
поставка бифеа за различите прилике, познавање
јеловника и специфичности намирница, припрема
хране у складу са очекивањима гостију, правилно
руковање опремом и одржавање чистоће радног
простора, флексибилност у раду.

11080 Земун, Батајнички друм 3
тел. 060/3790-802

Возач Б и Ц категорије

Кувар

на одређено време од месец дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, кувар, пожељно је радно искуство, добре комуникацијске вештине.

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

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, потребно радно
искуство од месец дана. Пробни рад од месец дана.
Кандидати се могу пријавити на број телефона:
060/3790-802.

ОСТАЛО: Радне биографије слати на: recepcija@
monazlatibor.com. Конкурс је отворен до попуне.

за рад у Суботици
10 извршилаца

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.

www.nsz.gov.rs
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TEAM EXPRESS
18000 Ниш, Југовићева 41, локал 8

Курир - достављач поште
10 извршилаца

УСЛОВИ: није потребно радно искуство; потребно је
да кандидати имају возачку дозволу Б категорије. Кандидати могу да се јаве на телефоне: 064/802-37-18 и
064/871-99-33.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

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

Медицина

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА

18412 Житорађа, Топлички хероји 55
тел. 027/8362-747

Медицинска сестра - техничар

на одређено време за рад на пројекту
„Унапређење квалитета здравствених
услуга за лица старија од 65 година и
лица са посебним потребама“, у трајању
до два месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена
средња медицинска школа - општи смер, положен
стручни испит и дозвола - лиценца за рад. Кандидати уз кратку биографију/пријаву, треба да доставе
доказе и: диплому о стеченом образовању, уверење
о положеном стручном испиту, извод из МК рођених
или венчаних уколико је диплома или уверење издато на девојачко презиме, уверење о држављанству.
Докази морају бити оригинали или оверене фотокопије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс“.

ОПШТА БОЛНИЦА “СВЕТИ ЛУКА”

Републике Србије, извод из матичне књиге рођених
издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним
књигама, објављеном у “Сл. гласнику РС” бр. 20/09),
достављају у затвореној коверти, поштом на горе
наведену адресу, са назнаком ”Пријава за конкурс”
или лично у просторијама Кадровске службе ДЗ Владимирци. Одлука о избору кандидата донеће се у
року од 30 дана од дана истека рока за подношење
пријава. Кандидати који не буду изабрани неће бити
посебно обавештени о резултатима огласа. Пријаве
морају да буду примљене у ДЗ најкасније осмог дана
од дана објављивања огласа у публикацији “Послови” као последњег дана рока за подношење пријава
од 12 часова, без обзира на начин доставе. Пријаве
које буду примљене у ДЗ после истека дана и сата
наведеног у овом огласу сматраће се неблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са
назнаком датума и сата када су примљене у установи. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном
документацијом ће бити одбијене као неисправне.

ЗУ АПОТЕКА „МЕНТА ПЛУС“
11080 Земун, Првомајска 8Л
e-mail: jasna1mandic@gmail.com

Фармацеутски техничар
на одређено од 3 месеца

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

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, није потребно
радно искуство. Кандидати се могу пријавити на
e-mail adresu: jasna1mandic@gmail.com.

Медицинска - педијатријска сестра

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

за рад у Служби за педијатрију, на
одређено време до повратка запослене
са одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - општи/
педијатријски смер, положен стручни испит. Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем
телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе о
завршеном IV степену стручне спреме, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, лиценцу или решење о упису у комору, фотокопију/очитану
личну карту, ако поседује радно искуство, потребно је
доставити радне карактеристике од претходног послодавца. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана
од дана. Пријаве на оглас достављати у затвореним
ковертама писарници ОБ „Свети Лука” Смедерево
или путем поште на горенаведену адресу, уз напомену: „Пријава на оглас“, са навођењем радног места за
које се конкурише. Уколико кандидат има имејл-адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања
о резултату конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће бити разматране. За ближе информације
можете се обратити на телефон: 026/240-725.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 17
тел. 015/513-197

Доктор медицине

на одређено време, за рад у теренским
амбулантама
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос, поред
општих услова предвиђених законом су: завршен
медицински факултет (VII степен стручне спреме)
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; најмање шест месеци радног искуства
у звању доктор медицине; положен стручни испит;
лиценца; возачка дозвола Б категорије. Кандидати пријаву са фотокопијом личне карте, кратком
биографијом, адресом и контакт телефоном, као
и оверене фотокопије докумената којима доказују
да испуњавају услове конкурса (диплома којом се
потврђује стручна спрема, уверење о држављанству
Бесплатна публикација о запошљавању

11090 Београд, Краљице Јелене 22

Зубни техничар
УСЛОВИ: средња медицинска школа, одсек за зубног техничара, IV степен стручне спреме, положен
стручни испит, дозвола за рад - лиценца, радно
искуство најмање 6 месеци у звању зубног техничара. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе:
фотокопију дипломе о средњој медицинског школи,
одсек за зубног техничара; фотокопију уверења о
положеном стручном испиту; фотокопију дозволе
за рад - лиценца издата од надлежне коморе или
решење о упису у комору; уверење да кандидат није
осуђиван; уверење да се против кандидата не води
кривични поступак; кратку биографију са адресом
и контакт телефоном. Рок за подношење понуда је
8 дана од дана објављивања огласа публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају услове огласа,
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење
одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, пре
закључивања уговора, дужан је да достави доказ
о здравственој способности за рад на наведеним
пословима. Одлука о избору ће бити објављена на
огласној таби поред писарнице у приземљу Дома
здравља Раковица, Краљице Јелене 22, Београд.
Пријаве слати поштом на горенаведену адресу, са
назнаком „За оглас” или лично доставити у писарницу ДЗ Раковица.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕУМАТСКЕ БОЛЕСТИ

та, ординирање потребног допунског испитивања,
утврђивање дијагнозе и предлаже план лечења и
медицинске рехабилитације са давањем писменог
упутства физиотерапеутима, радним терапеутима
о прописаном третману; врши поновне контролне прегледе у циљу допуне информација везаних
за први (претходни) преглед, разматра лабораторијско-дијагностичке налазе, извештаје физиотерапеута о извршеним мерењима и спровођењу физикалне терапије, налазе и мишљења лекара других
специјалности (реуматолога, интернисте, имунолога, неуролога, неурохирурга, радиолога, клиничког
биохемичара и др. по потерби) и врши поређење
претходног налаза са насталим променама лечењем
и рехабилитацијом; даје предлог даљег третмана за
изабраног лекара као и савет физиотерапеутима и
самом болеснику; учествује у конзилијарним прегледима; води одређен број хоспитализованих пацијената по устаљеној процедури пријема, дијагностике,
лечења и рехабилитације; учествује у визити и подноси извештај за пацијенте које је хоспитализовао;
води податке од значаја за свој рад, науку и струку
и учествује у раду стручних тела и комисија по позиву или избору; обавља и друге послове из своје специјалности по налогу или самоиницијативно у циљу
унапређења свог рада и рада Службе.
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме или стечено
високо образовање на интегрисаним академским
студијама из области медицине и завршена специјализација, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених
радника и здравствених сарадника, завршен медицински факултет, положен стручни испит, положен
специјалистички испит из физикалне медицине и
рехабилитације, лиценца, 5 година радног искуства. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које
послове се пријављују, кандидати подносе кратку
биографију и доказе о испуњености услова огласа.
Као докази о испуњености услова огласа подносе се:
диплома о завршеном факултету, уверење о положеном специјалистичком испиту, уверење о положеном стручном испиту, дозвола за рад - лиценца
издате од надлежне коморе или решења о упису у
комору (ако кандидат није у радном односу), доказ о
радном искуству (потврда послодавца, уговор о раду,
радна књижица или други доказ о радном искуству).
Докази о испуњености услова огласа подносе се у
овереној фотокопији. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа. Пријаве са документацијом достављају се у затвореним ковертама
на горенаведену адресу, са назнаком: „За јавни оглас
за радно место - доктор медицине специјалиста на
болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти - физијатар”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Избор између пријављених
кандидата врши се на основу приложене документације из које се цени испуњеност услова. Кандидати
могу бити позвани ради пружања додатних података
који могу бити потребни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, просечна оцена током школовања, додатно образовање или оспособљеност,
дужина трајања школовања, итд). Ако последњи дан
рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или на
дан државног празника, рок за подношење пријаве
истиче првог нарадног радног дана. Одлука о избору
кандидата биће донета у року од 30 дана од дана
истека рока за пријаву кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА

21000 Нови Сад, Футошка 68

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 12

Физијатар, доктор медицине
специјалиста

на период од 4 године

Опис послова: Обавља преглед и анализу медицинске документације, узима анамнезу и хетероанамнезу пацијената, општи специјалистичко-клинички
преглед и посебно стање са аспекта реуматолошког
обољења и последица истог, испитивање функција
кичменог стуба, зглобова и локомоторног апара-

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице
које поред општих услова прописаних Законом
испуњава и следеће посебне услове: 1) завршен
медицински или стоматолошки факултет и најмање
5 година радног стажа у области здравствене заштите или 2) завршен правни или економски факултет и
најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите и завршенa едукацијa из области здрав-

на болничком одељењу и у
специјалистичкој амбуланти

Директор
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ственог менаџмента. Уз пријаву на конкурс кандидати
морају да приложе: диплому или оверену фотокопију
дипломе о завршеном медицинском, стоматолошком, правном или економском факултету, потврду о
дужини радног стажа у области здравствене делатности, доказ о завршеној едукацији из здравственог
менаџмента (само за кандидате под редним бројем
2) у оригиналу или овереној фотокопији, уверење
да се против кандидата не води кривични поступак
као и да није осуђиван за дела која га чине недостојним за обављање послова директора, уверење о
држављанству Републике Србије, биографске податке. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве са доказом о
испуњавању услова конкурса достављају се на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за именовање
директора” - не отварати. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА БОГАТИЋ
15350 Богатић, Мије Јовановића 25

Медицински биохемичар

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
СУРДУЛИЦА

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.

17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел. 017/815-300, 815-182

Медицинска сестра - педијатријски
смер

на одређено време до повратка раднице
са породиљског одсуства, за рад на
неонатологији - дечији бокс ОЈ Општа
болница Сурдулица
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа педијатријског смера, положен стручни
испит. Потребна документација: оверена фотокопија
дипломе о завршеној медицинској школи педијатријског смера, оверена фотокопија уверења о положеном
стручном испиту; извод из матичне књиге рођених,
венчаних за особе које су промениле презиме; извод
из евиденције незапослених лица; лекарско уверење.

Доктор медицине

на одређено време, ради замене
запослене која је на боловању, за
потребе ОЈ Дома здравља Сурдулица

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит;
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у
наведеном звању; доказ да кандидат има најмање
шест месеци радног искуства у звању магистар фармације - медицински биохемичар.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен
стручне спреме, положен стручни испит. Уз пријаву
на оглас доставити: оверену фотокопију дипломе о
завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за
доктора медицине, лиценцу, извод из матичне књиге рођених или извод из матичне књиге венчаних за
особе које су мењале презиме, лекарско уверење.

Доктор медицине

Доктор медицине

УСЛОВИ: високо образовање, VII степен стручне спреме; завршен 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 четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; положен стручни испит
за звање доктора медицине; лиценца; најмање шест
месеци радног искуства у наведеном звању.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да
приложе: пријаву на оглас; кратку биографију; фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних;
фотокопију уверења о држављанству; фотокопију
дипломе или уверења о завршеном медицинском
факултету; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију лиценце односно одобрења
за самосталан рад у струци; доказ да кандидат има
најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. Документација може да се поднесе
и у неовереним фотокопијама, али приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат дужан је да
достаи оверене фотокопије наведених докумената.
Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року, са њим се неће
засновати радни однос. Пријаве се подносе лично,
на писарници, радним даном од 7.00 - 14.00 сати или
путем поште на горенаведену адресу, са назнаком
”Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно
место магистар фармације - медицински биохемичар“, односно „Пријава на оглас за пријем у радни
однос за радно место доктор медицине“. Непотпуне
и неблаговремене као и пријаве са неодговарајућом
документацијом неће бити разматране.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих
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на одређено време, ради замене
запослене која је на породиљском
одсуству, за потребе ОЈ Општа болница
Сурдулица
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен
стручне спреме, положен стручни испит. Уз пријаву
на оглас доставити: оверену фотокопију дипломе о
завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за
докторе медицине, лиценцу, извод из матичне књиге рођених или извод из матичне књиге венчаних за
особе које су мењале презиме, лекарко уверење.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана обављања у публикацији ,,Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Избор између
кандидата који испуњавају услове огласа извршиће
се на основу члана 9 тачка 3 и 4 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је основач Република Србија. Пријаве слати на горенаведеу
адресу.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
„FENIX-APOTEKA“

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

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

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

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.

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
Српска Црња
Патријарха Арсенија Чарнојевића 15
тел. 023/811-022
e-mail: direktordzsc@gmail.com

Доктор медицине опште праксе
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен, доктор опште медицине; радно искуство: небитно; неопходан положен стручни
испит, лиценца. Трајање конкурса: до попуне радног
места. Кандидати могу своје радне биографије да
доставе на горенаведени мејл или да контактирају
послодавца путем телефона, лице за контакт: Даница Вучуревић Ђукин.

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МЕДИЦИНСКУ
БИОХЕМИЈУ „БЕОЛАБОРАТОРИЈА“
Београд - Палилула, Мије Ковачевића 10/V
тел. 065/3291-741
e-mail: labbgd@gmail.com

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: положен возачки испит Б категорије, добро
познавање венепункције.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
“БАЊА КАЊИЖА”

24420 Кањижа, Народни парк бб

Службеник за послове одбране,
заштите и безбедности

за потребе Одсека за безбедност, на
одређено време, на период од 2 године,
због повећаног обима посла
Опис радног места: Врши послове референта за безбедност и здравље на раду и референта противпожарне заштите. Врши контролу и унутрашњи надзор
над применом прописа из области безбедности и
здравља на раду и противпожарне заштите. Евидентирање, издавање, коришћење и унутрашња контрола ХТЗ опреме и друге опреме заштите безбедности и здравља на раду запослених. Обавља послове
заштите запослених на раду, у смислу Закона о безбедности и здравља на раду. Обавља послове испитивања оруђа за рад, опасна средства за рад и услове радне околине. Обавља послове од значаја за
војну и цивилну одбрану, као и послове заштите од
пожара, земљотреса, поплаве и друге елементарне
непогоде. Стара се о спровођењу и примени законских и других прописа о безбедности и здрављу на
раду у Специјалној болници, као и законских и других прописа о заштити становништва од дуванског
дима, као и заштите од пожара. Обавља послове
евакуисања пацијената, запослених и других лица
из објеката послодавца у случају пожара, земљотреса, поплаве и друге елементарне погоде. Обавља
послове пријаве осигураног случаја и покреће поступак ради наплате штете код осигуравајућег друштва.
Врши израду годишњег плана послова и обавеза у
области безбедности и здравља на раду запослених
и противпожарне заштите, у складу са Законом и
подзаконским актима. Непосредно организује, контролише и координира рад запослених на пословима чувар, као и лица са посебним овлашћењем за
визуелни надзор. Врши контролу физичког, односно
визуелног и техничког (видео надзор) обезбеђења
Специјалне болнице, те стара се о спровођењу
и примени законских прописа о физичком обезбеђењу Специјалне болнице. Планира годишњи рад
домаћина. Организује и врши распоред коришћења
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годишњег одмора домаћина. По потреби, привремено и повремено замењује и врши послове чувара - домаћина, и то: у име послодавца, као добар
домаћин, отворено, самоиницијативно и гостољубиво врши пријем пацијената и других гостију Специјалне болнице, приликом доласка, као и испраћај
пацијената и других гостију послодавца приликом
одласка, понашајући се у складу са највишим правилима понашања у смештајним обејктима, чувајући
углед Специјалне болнице, стварајући позитивног
утиска у контактима са пацијентима и другим гостима. Дужан је да носи пртљаг пацијената и других гостију Специјалне болнице. Дужан је да пружи
помоћ ограничено покретним пацијентима и гостима
и другим делимично или потпуно инвалидним лицима са стручно-медицинским помагалiма (инвалидска
колица, штап итд.). Дужан је да самоиницијативно
понуди пацијенту или госту да пртљаг однесе до
собе пацијента или госта, уколико је то потребно
због делимичне или потпуне инвалидности пацијента или госта, као и у случају када то посебно захтева
пацијент или гост без обзира на његово здравствено
стање. Дужан је да позива лифт за пацијенте кога
прати или чији пртљаг носи. Материјално одговара
за пртљаг приликом руковања са истим. Обезбеђује
и чува имовину Специјалне болнице, стара се о
обезбеђењу јавног реда и мира код послодавца. По
потреби, обезбеђује извршење одлуке послодавца
о удаљењу запосленог са рада. Удаљује нежељене
госте (гости у јако алкохолисаном стању, који крше
јавни ред и мир, односно нарушавају углед послодавца) у ресторану по захтеву конобара, шефа сале
или шефа угоститељства. Врши контролу алкохола у организму запослених. Врши визуелни надзор
пртљага запослених, са споља, уз поштовање права
на приватну сферу лица чије ствари посматра. По
потреби врши чишћење снега са прилазних путева
до самог улаза око објекатата послодавца, као и на
другим отвореним површинама по налогу непосредно надређеног руководиоца. Повремено проверава
и обилази паркинг место за возила „Народни парк“,
у делу који се налази између објеката “Aquamarin”
i “Abella”, као и околину поменутих објеката. Непосредно или помоћу службе рецепције врши пријаву
сумњивих случаја полицији. По потреби, активно
учествује у транспорту сваког грађанина за време пружања здравствене заштите хитне помоћи, у
објектима и у непосредној околини објеката послодавца, а у случају одсуства професионалних возача
послодавца дужан је да ради као возач амбулантног
возила. За свој рад и средстава рада која су му поверена одговара руководиоцу правних, кадровских и
административних послова.
УСЛОВИ: кандидат треба да има стечено образовање на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године; на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; или на
основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по
пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године; на студијама у трајању
до три године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године.
ОСТАЛО: Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас,
кратку биографију, фотокопију дипломе о стеченом
образовању одговарајућег профила, фотокопију
личне карте, доказ о вакциналном статусу из дома
здравља за лица рођена после 1971. године. Достављање и пријем пријава се врши најкасније до
12.00 сати последњег дана истека рока за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за
послове службеника за послове одбране, заштите и
безбедности”.
Бесплатна публикација о запошљавању

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1
тел. 020/391-091

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број
818 од 27.02.2019. године, поништава се за
радно место под редним бројем 4 - лабораторијски техничар. У осталом делу текста оглас
остаје непромењен.

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

Начелник Одељења за техничке
и услужне послове (руководилац
послова техничког
и инвестиционог одржавања)
у Одељењу за техничке и услужне
послове, на одређено време до
повратка запослене са трудничког
боловања, пробни рад од 3 месеца

Опис посла: организује и надзире рад свих сервиса
у одељењу. У области заштите од пожара: спроводи
превентивне мере заштите од пожара утврђене Законом, другим прописима и овим правилима; редовно
контролише функционисање уређаја за аутоматску
дојаву и аутоматско гашење пожара и у случају неисправности одмах предузима потребне мере за спречавање нежељених последица и довођење уређаја у
исправно стање; утврђује број и размештај противпожарних апарата, хидрантске и друге опреме, контролише њихову исправност и предузима потребне
мере ради њихове замене, поправке, сервисирања
и сличних интервенција; учествује у припреми предлога правила и других аката из области заштите од
пожара и после њиховог доношења, спроводи тим
актима утврђене мере које су му стављене у задатак;
непосредно контролише спровођење утврђених или
наложених мера заштите од пожара и у случају констатовања одређених неправилности и недостатака,
због којих постоји непосредна опасност од избијања
пожара, без одлагања налаже или предлаже директору (помоћнику директора) хитно отклањање уочених
неправилности или забрану рада; учествује у припреми програма и спровођењу основне обуке запослених
и у практичној провери њихових знања из области
заштите од пожара; редовно извештава директора
или помоћника директора о свим појавама, променама и проблемима из области заштите од пожара и
предлаже предузимање конкретних мера; прати прописе из области заштите од пожара, као и техничка
достигнућа из те области и у складу с тим, предлаже
и предузима потребне мере ради унапређења заштите од пожара; предлаже и контролише спровођење
мера и норматива заштите од пожара приликом
адаптација, реконструкција, поправки и сервисирања
које се врше у објектима; обавља и друге послове
из области заштите од пожара; координира послове
из области безбедности и заштите на раду, заштите
животне и радне средине води неопходну коресподенцију и сарађује са надлежним органима и службама уз сагласност директора Института; води прописане евиденције; саставља прописане извештаје из
делокруга одељења; чува документацију одељења;
за свој рад одговара директору Института.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште
услове прописане законом, као и следеће посебне
услове: да поседују стручну спрему - VII/1 степен,
завршен факултет техничких наука; положен стручни испит из области заштите од пожара; да поседују
сертификат о управљању медицинским отпадом. Уз
пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији
следећа документа: диплома о завршеном факултету; доказ о положеном стручном испиту; сертификат из области управљања медицинским отпадом;
фотокопија из матичне књиге венчаних (уколико су

диплома, уверење и лиценца издати на девојачко
презиме); уверење да се против кандидата не води
кривични поступак (уверење суда) не старије од 6
месеци; уверење да кандидат није осуђиван (уверење из полицијске управе), не старије од 6 месеци;
кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом,
контакт телефоном, интернет адресом.

Шеф сервиса за техничке послове
(домар/мајстор одржавања електричар)
у Одељењу за техничке и услужне
послове, на одређено време до 6
месеци, пробни рад од 3 месеца

Опис посла: организује рад у сервису; обавља
послове техничког одржавања; стара се о примени
прописа заштите на раду; ради и друге послове по
налогу непосредног руководиоца; за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу. Кандидати морају
да испуњавају опште услове прописане законом,
као и следеће посебне услове: да поседују средњу
стручну спрему - IV степен, средња електротехничка
школа. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о завршеној средњој електротехничкој школи; уверење
да се против кандидата не води кривични поступак
(уверење суда), не старије од 6 месеци; уверење
да кандидат није осуђиван (уверење из полицијске
управе), не старије од 6 месеци; кратка биографија
(Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

Возач санитетског возила

у болничким установама, у Одељењу
за техничке и услужне послове, на
одређено време до 6 месеци, пробни
рад од 3 месеца
Опис посла: према налогу и потреби врши превоз
дању и ноћу; води евиденцију пређене километраже
и утрошка горива; обавља и друге послове из свог
делокруга рада, а по налогу непосредног руководиоца.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште
услове прописане законом, као и следеће посебне
услове: да поседују средњу стручну спрему - IV степен, саобраћајна школа; положен возачки испит Б
категорије. Уз пријаву се подносе у оригиналу или
овереној копији следећа документа: диплома о
завршеној средњој саобраћајној школи; лекарско
уверење о здравственој способности за управљање
моторним возилом; уверење да се против кандидата
не води кривични поступак (уверење суда), не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван (уверење из полицијске управе), не старије од
6 месеци; кратка биографија (Curriculum Vitae, CV),
са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.
ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови“ Националне службе за запошљавање.
Приликом заснивања радног односа, кандидат је
дужан да достави лекарско уверење о здравственој
способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона
и санитарну књижицу. Кандидати који испуњавају
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради
пружања додатних података који могу бити важни
за одлуку о пријему (претходно искуство у раду,
просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...). Пријаве се предају у затвореној коверти
лично или поштом на адресу Института, са назнаком: „Пријава на оглас __________ (назначити за
које радно место се конкурише)”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.
10.04.2019. | Број 824 |

19

Медицина

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

Спремач/спремачица

у просторијама у којима се пружају
здравствене услуге у Сервису за
одржавање хигијене у Одељењу за
техничке и услужне послове, пробни
рад до 3 месеца
3 извршиоца
Опис посла: одржава хигијену просторија, апарата и
инвентара на клиници; односи прљав и доноси чист
веш; ради и друге послове из свога делокруга, а по
налогу непосредног руководиоца; за свој рад одговорна је непосредном руководиоцу.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште
услове прописане законом, као и следеће посебне
услове: завршена основна школа. Кандидати подносе: својеручно потписану молбу за пријем и биографију са адресом, контакт телефоном и имејл-адресом. Уз молбу се у оригиналу или овереној копији
подносе следећа документа: диплома завршене
основне школе; уверење да се против кандидата
не води кривични поступак (уверење суда), не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван (уверење из полицијске управе), не старије од 6
месеци; доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца).
ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. Рок за подношење пријаве
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање.
Кандидати који испуњавају услове из огласа могу
бити позвани на разговор ради пружања додатних
података који могу бити важни за одлуку о пријему
(претходно искуство у раду, просечна оцена у току
школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...). Приликом
заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави: уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице; лекарско уверење о општој
здравственој способности; доказ о имунизацији ММР
вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела); доказ о имунизацији хепатитис
Б. Пријаве се предају лично или поштом на адресу
Института, са назнаком „Пријава на оглас за пријем
на неодређено време на пословима спремач/спремачица”. Оглас је објављен и на интернет страници
Министарства здравља Републике Србије.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине

пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да
испуњавају и следеће посебне услове: високо образовање, на интегрисаним академским студијама медицине, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године или на основним
студијама медицине у трајању од најмање пет година,
по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; стручни испит; лиценца/
решење о упису у лекарску комору РС; најмање годину дана радног искуства у звању доктор медицине.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену
копију уверења о положеном стручном испиту, оверену копију лиценце/решења о упису у комору РС,

20

| Број 824 | 10.04.2019.

фотокопију радне књижице уколико кандидат има
радни стаж или потврду послодавца (други доказ о
радном искуству), оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену
копију извода из матичне књиге венчаних уколико
је кандидат променио презиме, оригинал или оверену копију уверења о држављанству, копију/очитану
личну карту. Напомена: лекарско уверење којим се
доказује здравствена способност без ограничења за
рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан
је да достави кандидат који буде изабран пре пријема у радни однос. Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос
обавиће се разговор, ради прибављања додатних
релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу
користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке
обрађује Одељење за кадровске и административне
послове Опште болнице Петровац на Млави. Рок
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у
публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови“. Пријаве слати у затвореним ковертама
на горенаведену адресу или доставити лично у Правну службу ОБ Петровац на Млави. Неблаговремене
пријаве и непотпуна документација неће бити узета
у разматрање при избору кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ

18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Возач санитетског возила

у болничким установама, на одређено
време од 3 месеца због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен возачки
испит Б категорије. Као доказе о испуњености ових
услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на
конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и
адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеној
средњој школи, очитану возачку дозволу за возаче
Б категорије. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће
бити разматране. Пријаве које пристигну по истеку
овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити
разматране. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, путем поште на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава на оглас за возача“ или
лично у просторијама болнице.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
КЊАЖЕВАЦ
19350 Књажевац, 4. јули 2

Медицинска сестра - техничар

18420 Блаце, Ратка Вукићевића 55
тел. 027/371-464

на одређено време од 6 месеци, пробни
рад од 3 месеца

Доктор медицине изабрани лекар
на одређено време до три месеца због
повећаног обима посла, у Служби
за здравствену заштиту одраслог
становништва

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, положен стручни
испит, лиценца. Уз кратку биографију/пријаву кандидати треба да доставе: доказ о стручној спреми
(оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету), оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту, оверену фотокопију
лиценце и неоверену копију личне карте.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до три месеца због
повећаног обима посла, са 50% радног
времена, у Одељењу за здравствену
заштиту одраслог становништва и
радника
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена
средња медицинска школа општи смер, положен
стручни испит и лиценца или решење о упису у
Комору медицинских сестара и техничара. Кандидати уз кратку биографију/пријаву треба да доставе доказе, и то: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, оверену фотокопију
лиценце или решења о упису у комору, неоверену
фотокопију личне карте.
ОСТАЛО: Примљени кандидат дужан је да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“. Докази приложени уз пријаву биће враћени кандидатима
само уз њихов захтев.
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “ОЗРЕН”

Опис посла: обавља све послове медицинске сестре - техничара за које је оспособљен, између осталог помаже лекару у раду, даје терапију, превија;
спроводи мере и поступке пријема и отпуста као и
адекватну припрему болесника за пријем на стационарно лечење; стара се о спровођењу хигијенских принципа у раду са болесницима и одржавању хигијене просторија, кревета, прибора; врши
намештање и пресвлачење кревета као и купање и
прање непокретних и негу непокретних болесника;
врши мерење телесне температуре и храњење непокретних пацијента; спроводи ординирану терапију,
врши узимање и слање материјала за лабораторијске прегледе, прати пацијента на друге прегледе;
обавезан/на је на хуман однос према пацијентима
и професионалан и коректан однос према повереном послу и сарадницима; контролише исправност
основних средстава и опреме, стручно рукује, чисти и одржава за несметан рад, писмено обавештава
предпостављене, о лому, квару, потребним проправкама и недостацима; обавезан је на хуман однос према пацијентима и професионалан и коректан однос
према повереном послу и сарадницима; обававља и
друге послове по налогу главне сестре и начелника
одељења, за свој рад непосредно је одговоран/на
главној сестри и начелнику одељења.
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа су
општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - УС)
и посебним прописима везаним за јавне службе из
области здравствене заштите: IV степен стручне
спреме; положен стручни испит; поседовање дозволе/лиценце за рад (односно доказа о упису у именик надлежне коморе); потпуна психичка и физичка
способност за обављање послова и радних задатака. Критеријуми за избор кандидата су: 1. просечна оцена током школовања у средњој Медицинској
школи - максимално 20 бодова; 2. дужина чекања
на запослење код НСЗ (након положеног стручног
испита на пословима здравствене заштите) - максимално 5 бодова, 3. искуство у струци - (подразумева
волонтерски рад у Здравственом центру Књажевац
након положеног стручног испита на пословима
здравствене заштите) - максимално 20 бодова, 4.
оцена рада у ЗЦ Књажевац подразумева оцену коју
даје начелник, односно шеф службе за радно ангажовање у ЗЦ Књажевац након положеног стручног
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испита на пословима здравствене заштите) - максимално 5 бодова; 5. оцена на тесту - максимално
30 бодова; 6. оцена на разговору - максимално 20
бодова. Кандидати подносе, у оригиналу: 1. потпуну
личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном (mejl адресом) и изјавом да се против њих
не води кривични поступак. У овереној фотокопији
следећа документа (овера фотокопије не сме бити
старија од 6 месеци): 1. диплому/уверење и сведочанства (за четири разреда средње школе) о завршеном школовању на средњој медицинској школи,
звање медицинска сестра - техничар; 2. уверење
о положеном стручном испиту; 3. дозволу за рад лиценцу издату од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу); 4. извод из
матичне књиге рођених; 5. извод из матичне књиге
венчаних (уколико су дипломе или уверења издати
на девојачко презиме); 6. уверење о држављанству;
7. фотокопију личне карте или очитане податке са
личне карте (уколико је чипована); 8. фотокопију
радне књижице уколико радник поседује исту; 9.
фотокопије уговора као доказ искуства у струци
(подразумева волонтерско ангажовање у Здравственом центру Књажевац након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите). 10.
потврду Националне службе за запошљавање као
доказ дужине чекања на запослење. Кандидат који
одлуком директора буде изабран за пријем у радни
однос на одређено време, пре потписивања уговора о раду биће дужан да достави у року од 15 дана:
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. Решењем директора
биће формирана Комисија која ће на основу увида
у приспелу документацију пријављених кандидата,
исте рангирати на основу критеријума из тачке III
подтачка 1. до 3. овог огласа, примењујући пропорционалну методу бодовања где ће кандидат који има
најбоље показатеље-параметре остварити максималан број бодова а сви остали пропорционално мање
бодова у односу на кандидата са највише бодова.
Критеријум из тачке III подтачка 4 овог огласа бодоваће начелници, односно шефови служби у ЗЦ Књажевац, у којима је кандидат радио по основу радног ангажовања након положеног стручног испита.
После спроведеног бодовања од стране комисије и
начелника односно шефова служби у ЗЦ Књажевац,
првих пет кандидата са највише бодова, биће позвани на разговор са директором установе којом приликом ће и писмено одговарати на стручна питања
из области медицине (тест) и имати прилике да се
лично представе. О тесту и разговору са кандидатом
обавезно се сачињава записник. Коначну одлуку о
избору кандидата који ће бити примљени у радни
однос доноси директор на основу извештаја Комисије, оцене-бодовања начелника односно шефова
служби у ЗЦ Књажевац и оцене-бодова које кандидат добије на тесту и разговору. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за опште
правне и кадровске послове Здравственог центра
Књажевац. У овом огласу користи се мушки граматички род, с тим да се односи на особе мушког и женског рода, без дискриминације. Оглас је објављен и
на веб-страници Министарства здравља РС (www.
zdravlje.gov.rs) и огласној табли Здравственог центра Књажевац. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања огласа у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве, као и
пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће се разматрати. Рок у коме кандидат
мора бити обавештен о избору не може бити дужи
од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.
Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима. Пријаве на оглас могу се поднети
Бесплатна публикација о запошљавању

лично или послати препорученом поштом на адресу Здравственог центра Књажевац, 4. јули 2, 19350
Књажевац (Одељење за опште правне и кадровске
послове Здравственог центра Књажевац), са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос на
одређено време за радно место медицинска сестра
- техничар“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб
тел. 018/830-927

Медицинска сестра - техничар
опшег смера

на одређено време од девет месеци,
због повећаног обима посла
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општи смер; положен стручни испит; лиценца за
рад у струци или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара. Као доказе
о испуњености ових услова кандидати су дужни да
доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом,
бројем телефона и адресом; оверену фотокопију
дипломе о завршеној средњој медицинској школи општи смер; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце
за рад у струци или оверену фотокопију решења о
упису у именик коморе. Пријаве кандидата које не
садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које пристигну
по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и
неће бити разматране. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, путем поште на адресу: Специјална болница за плућне болести „Озрен“
Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз
напомену: „Пријава на оглас за сестре - повећан
обим посла“ или лично у просторијама болнице.

Медицинска сестра - техничар
општег смера

на одређено време ради замене радника
на боловању
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општи смер; положен стручни испит; лиценца за
рад у струци или решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара. Као доказе о испуњености ових услова кандидати су дужни
да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској
школи - општи смер; оверену фотокопију уверења
о положеном стручном испиту; оверену фотокопију
лиценце за рад у струци или оверену фотокопију
решења о упису у именик коморе. Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће
се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које
пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве на оглас
достављати у затвореним ковертама, путем поште
на адресу: Специјална болница за плућне болести
„Озрен“ Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену: „Пријава на оглас за сестре замена“ или лично у просторијама болнице.

Доктор медицине
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет; положен стручни испит; започето
обављање специјалистичког стажа из физикалне
медицине и рехабилитације; лиценца за рад у струци или решење о упису у Лекарску комору. Као доказе о испуњености ових услова кандидати су дужни
да доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету;
оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; оверену фотокопију уверења медицинског
факултета да је кандидат започео обављање спе-

цијалистичког стажа из физикалне медицине и рехабилитације; оверену фотокопију лиценце за рад у
струци или оверену фотокопију решења о упису у
именик Лекарске коморе. Пријаве кандидата које не
садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Пријаве на оглас
достављати у затвореним ковертама, путем поште
на адресу: Специјална болница за плућне болести
“Озрен” Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену: “Пријава на оглас за доктора
медицине” или лично у просторијама болнице, лицу
за пријем поште.

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

Медицинска сестра - техничар

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

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11030 Београда, Требевићка 16

Здравствени сарадник у
биохемијској лабораторији истраживач биохемичар
Опис посла: рад у лабораторији за испитивање ефикасности биоцидних производа који се користе у
комуналној хигијени, врши узорковање и хемијске
и биохемијске анализе на терену и у лабораторији,
као и оцењивање резултата лабораторијских испитивања, контролише биолошки материјал узет/
донет за рад; припрема реагенаса потребних за рад;
израђује стручне анализе, извештаје и мишљења;
послови иновације и развоја нових биоцидних производа; истраживања у реализацији програмских
активности, писање, објављивање и излагање радова на стручним и научним скуповима; учествује
у мониторингу и сузбијању штетних организама;
послови иновације као и развоја нових биоцидних
производа, кандидат подлеже провери знања рада
на лабораторијској опреми, течни и гасни хроматограф и атомски апсорпциони спектрофотометар.
УСЛОВИ: стручна спрема/образовање - високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) из области хемијских наука, по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, хемијски факултет; додатна знања/испити/радно
искуство: положен курс за рад са биоцидима.
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Службеник за јавне набавке
Опис посла: припрема годишњи план јавних набавки,
план набавки на које се закон не примењује и план контроле јавних набавки; прикупља, уређује, припрема и
контролише податке неопходне за спровођење јавних
набавки и набавки на које се закон не примењује и
спроводи јавну набавку; спроводи стручне анализе,
проучава тржиште и предлаже мере за унапређење
послова јавних набавки и набавки на које се закон не
примењује; контролише акте донете у поступцима јавних набавки, сачињава извештај и води евиденцију о
спроведеним контролама, према годишњем плану;
учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије; прави план прећења и реализације извршења
уговора и прати реализацију препорука о спроведеним
контролама, припрема уговоре, извештаје и води евиденције из области свог рада.
УСЛОВИ: стручна спрема/образовање: високо образовање: на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, економске струке, по
пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, економски факултет; додатна знања/
испити/радно искуство: знање рада на рачунару;
положен испит за службеника за јавне набавке.
Послодавац може вршити проверу знања кандидата
из области позитивних прописа којима се регулише
област јавних набавки.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подноси биографија и докази
о испуњености услова конкурса у неовереним фотокопијама (фотокопија дипломе/уверења). Кандидат који
подноси молбу за службеника за јавне набавке доставља и сертификат за службеника за јавне набавке.
Пријаве са траженим прилозима се достављају на
адресу Завода за биоциде и медицинску екологију,
Београд, Требевићка 16, поштом или на писарницу
Завода. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати. Кандидат који
буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој
способности за рад на наведеним пословима.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: општи услови у складу са Законом о раду.
Посебни услови: IV степен стручне спреме, лабораторијски техничар, положен стручни испит. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом
доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о
завршеној средњој медицинској школи, оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење,
доказ о радном искуству у струци након положеног
стручног испита на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија радне књижице или потврда послодавца), биографију са адресом и контакт
телефон. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лично или
поштом на адресу: Општа болница Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, са назнаком:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Пријаве
са непотпуном документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Контакт телефон
018/804-215, 018/804-211.

Национална служба
за запошљавање
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АПОТЕКА “ВИТА ФАРМ” НИШ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
УЖИЦЕ

18000 Ниш, Булевар Немањића 64а
Зона I, локал 10

31000 Ужице, Др Веселина Маринковића 4
тел. 031/563-150

Фармацеутски техничар
за рад у апотеци

УСЛОВИ: потребно је искуство од 6 месеци. Пријава кандидата путем мејла: apoteka.vita@gmail.com. Информације на телефоне: 060/0450-411 и 018/533-508.

Дипломирани фармацеут
за издавање готових лекова

УСЛОВИ: пријава кандидата путем мејла: apoteka.
vita@gmail.com. Информације на телефоне:
060/0450-411 или 018/533-508.

ОПШТА БОЛНИЦА “СВЕТИ ЛУКА”
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Медицинска сестра - техничар

на одређено време од 3 месеца, због
повећаног обима посла, за рад на
Одељењу за пнеумофтизиологију
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - општи смер,
положен стручни испит. Као доказе о испуњености
услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на
конкурс са кратком биографијом, бројем телефона
и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, лиценцу
или решење о упису у комору, фотокопију/очитану
личну карту, ако поседује радно искуство, потребно
је доставити радне карактеристике од претходног
послодавца. Рок за подношење пријава на конкурс
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови”. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници Опште болнице „Свети
Лука” Смедерево или путем поште на адресу: Општа
болница „Свети Лука” Смедерево, Кнез Михаилова
51, уз напомену “Пријава на оглас”, са навођењем
радног места за које се конкурише. Уколико кандидат има имејл-адресу, потребно је исту назначити
ради обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

Медицинска сестра - техничар

на одређено време од 3 месеца, због
повећаног обима посла, за рад на
Одељењу за неурологију
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - општи смер,
положен стручни испит. Као доказе о испуњености
услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на
конкурс са кратком биографијом, бројем телефона
и адресом, оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту,лиценцу
или решење о упису у комору, фотокопију/очитану
личну карту, ако поседује радно искуство, потребно
је доставити радне карактеристике од претходног
послодавца. Рок за подношење пријава на конкурс
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови”. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници Опште болнице „Свети
Лука” Смедерево или путем поште на адресу: Општа
болница „Свети Лука” Смедерево, Кнез Михаилова
51, уз напомену “Пријава на оглас”, са навођењем
радног места за које се конкурише. Уколико кандидат има имејл-адресу, потребно је исту назначити
ради обавештавања о резултату конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

Лабораторијски техничар у
дијагностици

за рад у Центру за микробиологију,
Одељење за клиничку микробиологију,
на одређено време од 6 месеци, због
повећаног обима посла и потребе
да се наведени послови изврше у
предвиђеним роковима
Опис посла: ради послове из свог делокруга рада
које му одреди шеф одељења, начелник центра или директор установе, ради на узроковању и
припреми болесничког материјала и комплетној
обради (засејавање, култивација, субкултивација,
прављење и бојење препарата, израда антибиограма итд.), ради на извођењи свих врста серолошких
реакција (ЕЛИСА, РВК, имунофлуоресценција, аглутинација, преципитација), обавља и друге послове у
складу са званичним актима установе.

Лабораторијски техничар у
дијагностици

за рад у Центру за микробиологију,
Одељење за клиничку микробиологију,
на одређено време од 3 месеца, због
повећаног обима посла и потребе
да се наведени послови изврше у
предвиђеним роковима
Опис посла: ради послове из свог делокруга рада
које му одреди шеф одељења, начелник центра или директор установе, ради на узроковању и
припреми болесничког материјала и комплетној
обради (засејавање, култивација, субкултивација,
прављење и бојење препарата, израда антибиограма итд.), ради на извођењи свих врста серолошких
реакција (ЕЛИСА, РВК, имунофлуоресценција, аглутинација, преципитација), обавља и друге послове у
складу са званичним актима установе.

Лабораторијски техничар у
дијагностици

за рад у Центру за микробиологију,
Одељење за клиничку микробиологију
Опис посла: ради послове из свог делокруга рада
које му одреди шеф одељења, начелник центра или директор установе, ради на узроковању и
припреми болесничког материјала и комплетној
обради (засејавање, култивација, субкултивација,
прављење и бојење препарата, израда антибиограма итд.), ради на извођењи свих врста серолошких
реакција (ЕЛИСА, РВК, имунофлуоресценција, аглутинација, преципитација); обавља и друге послове у
складу са званичним актима установе.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати морају испунити следеће
посебне услове: завршена средња медицинска
школа лабораторијског смера, положен стручни
испит за лабораторијског техничара, важећа лиценца за звање лабораториског техничара. Уз пријаву
на оглас кандидати су дужни да доставе доказе о
испуњености услова, и то: извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, сведочанство о
завршеном четвртом разреду средње медицинске
школе лабораторијског смера, диплому о завршеној
медицинској школи лабораторијског смера, уверење
о положеном стручном испиту за лабораторијског
техничара, важећу лиценцу за звање лабораторијског техничара, доказ о промени презимена, уколико
је кандидат променио презиме. Пријаве са доказима
о испуњености услова достављају се непосредном
предајом или путем поште, Заводу за јавно здравље
Ужице, Др Веселина Маринковића 4, 31000 Ужице, у року од 8 дана од дана објављивања огласа.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
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трати. Изабрани кандидат је дужан да, пре закључивања уговора о раду, достави тражене доказе о
испуњености услова огласа у оригиналу или овереној копији, као и доказ о здравственој способности за
рад на наведеним пословима.

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА

ДОМ ЗДРАВЉА УБ

у јединици за здравствену заштиту
одраслог становништва

14210 Уб, Добросава Симића 1
тел. 014/411-644

Дипломирани правник
УСЛОВИ: завршен правни факултет, знање рада на
рачунару, са најмање једном годином радног искуства у области здравствене заштите, држављанство
Републике Србије. Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију: пријаву на оглас са
кратком биографијом, копију личне карте, уверење
о држављанству (не старије од шест месеци), оверену копију дипломе о завршеном правном факултету. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којима се доказује
испуњеност услова огласа (оверене фотокопије),
достављају се на горе наведену адресу, у року од
десет дана од дана објављивања.

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

Медицинска сестра - техничар на
болничком одељењу

за потребе Службе хирургије Одсек
васкуларне хирургије, на одређено
време ради замене привремено одсутне
запослене до повратка са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге
детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена
медицинска школа општег смера; положен стручни
испит. Приликом пријављивања на оглас потребно
је доставити следећа документа: пријаву на оглас са
кратком биографијом са контакт подацима; 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, Синђелићева 62, 14000 Ваљево,
са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни
однос за послове ________ (навести тачан профил
за који кандидат подноси пријаву)“.

Медицинска сестра - техничар у
хемодијализи
за потребе Службе за унутрашње
болести, Одсек за нефрологију са
дневном болницом за перитонеалну
дијализу и хемодијализу

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 са контакт подацима; 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, Синђелићева 62, 14000 Ваљево,
са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни
однос за послове ________ (навести тачан профил
за који кандидат подноси пријаву)“.
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14253 Осечина, Болничка 13-15
тел. 014/315-0020

Доктор медицине

Послови и задаци: превенира, дијагностикује и лечи
болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене
медицине, о чему води прописану медицинску документацију; организује и спроводи мере на очувању и
унапређењу здравља појединца и породице, ради на
откривању и сузбијању фактора ризика за настанак
болести, прати здравствено стање становништва на
свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено-васпитне активности и остварује
сарадњу са кључним појединцима и организацијама
у заједници; ради у превентивним саветовалиштима;
организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе; учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних
несрећа, мере за рано откривање болести); обавља
прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења,
прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге
за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног
лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или
повреде; прописује лекове и медицинска средства,
као и медицинско-техничка помагала; даје оцену о
здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете; збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог
обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном
санитетском транспорту до одговарајуће здравствене
установе; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са другим
здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; ради као изабрани лекар; утврђује
време и узрок смрти; ради и друге послове у вези са
остваривањем права из здравственог осигурања које
му наложи непосредни руководилац; за свој рад одговара непосредном руководиоцу и директору Дома
здравља Осечина.
УСЛОВИ: високо образовање; завршен медицински
факултет: 1) на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године или 2) на основним студијама у трајању од најмање пет година, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године; положен стручни испит;
поседовање лиценце; са најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. Потребна
документација: оверена фотокопија дипломе; оверена фотокопија уверења о положеном стручном
испиту; извод из матичне књиг рођених; уверење
о држављанству; уверење надлежне полицијске
управе да лице није осуђивано; уверење надлежног
суда да се против лица не води поступак. Пријаве
достављати лично или путем поште на горенаведену
адресу, са назнаком “Пријава на конкурс”.

Медицинска сестра - техничар

у јединици за здравствену заштиту
одраслог становништва
Послови и задаци: учествује у тимском раду (лекар
- медицинска сестра); заказује прегледе код изабраног лекара и прописивање месечне терапије хроничним болесницима; ради на отварању здравствених
картона за нове и друге осигуранике, уредно води
регистровање картона; врши пријем здравствених
књижица код изабраног лекара и даје потребна
објашњења; врши наплату услуга у готову уз издавање признаница за услуге које се плаћају и предаје
готовину благајни; врши вођење протокола, дневни-

ка са попуњавањем одређених података и вођење
друге одговарајуће медицинске документације (дневни и месечни извештаји), за прве, периодичне, систематске и друге прегледе; попуњава заглавља и других административних рубрика на налазима, упутима
и другим медицинско-статистичким извештајима и
обрасцима (повреда на раду, путни налог, бањским и
комисијским упутима и сл.); врши вођење одређених
протокола и испуњавање обрасца за пријаве заразних
и других обољења, повреда на раду, професионалних
обољења, упута за комисију и др; саставља периодичне извештаје према налогу руководиоца јединице (месечни и други извештаји); издаје и попуњава
дознаке, односно извештаје о привременој спречености за рад; врши снимање стандардног ЕКГ као и
осталих ЕКГ; активно учествује у здравствено-васпитном раду; рукује повереним апаратима, инструментима и другим средствима рада на месту рада, врши
одржавање истих у исправном стању; врши давање
лекова - апикација ињекција, супкутарних, интрамускуларних, интравенозних, инфузионих раствора као и
фракционо давање серума; обрађује ране (површинске) и врши превијање; врши све врсте имобилизације; врши вакцинацију и узимање потребних података; ради на стерилизацији и припреми материјала
за одређене медицинске радње (газе, туфере); за свој
рад одговара ординирајућем лекару, главној сестри
Дома здравља и начелнику јединице.
УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири
године; завршена медицинска школа; положен стручни испит; поседовање лиценце; са најмање шест
месеци радног искуства у звању медициснке сестре
техничара. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе; оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту; извод из матичне књиг рођених; уверење о држављанству; уверење надлежне
полицијске управе да лице није осуђивано; уверење
надлежног суда да се против лица не води поступак.
Пријаве достављати лично или путем поште на горенаведену адресу, са назнаком “Пријава на конкурс”.

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

Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима, на
одређено време на три месеца, заменa
привремено одсутног радника
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општи
или педијатријски смер, положен стручни испит, лиценца за рад.

Спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге, на одређено време
на три месеца, замена привремено
одсутног радника
УСЛОВИ: ПК или НК радник, радно искуство 6 месеци.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писану
пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву
се подносе 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, потврда да се против
лица не води судски поступак као и потврду о неосуђиваности. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узети у разматрање. 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 Националне
службе за запошљавање “Послови”.
10.04.2019. | Број 824 |
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ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА

11306 Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

Доктор медицине, специјалиста
психијатрије
УСЛОВИ: завршен медицински факултет (звање доктор медицине, VII/1 степен стручне спреме); положен
специјалистички испит из психијатрије (звање доктор
медицине специјалиста психијатрије, VII/2 степен
стручне спреме); положен стручни испит; лиценца
за рад; познавање рада на рачунару. Кандидат уз
пријаву подноси следећу документацију: фотокопију
дипломе о завршеном факултету; фотокопију дипломе о завршеној специјализацији; фотокопију потврде
о положеном стручном испиту; фотокопију дозволе
за рад - лиценце издате од надлежне Лекарске коморе; фотокопију личне карте; кратку биографију, са
навођењем степена познавања рада на рачунару и
са тачном адресом и контакт телефоном кандидата.

Доктор медицине
УСЛОВИ: 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 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.

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа IV
степен (звање медицинска сестра техничар општег
смера са IV степеном стручне спреме); положен
стручни испит; лиценца за рад; познавање рада на
рачунару; положен возачки испит. Кандидат подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о
завршеној школској спреми; фотокопију потврде о
положеном стручном испиту; фотокопију дозволе за
рад - лиценце издате од надлежне коморе; фотокопију личне карте; фотокопију возачке дозволе; кратку биографију, са навођењем степена познавања
рада на рачунару и са тачном адресом и контакт
телефоном кандидата.
ОСТАЛО: 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 Дома здравља. Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање. Како достављену документацију
подносилаца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена. Одлука о избору кандидата на расписани конкурс биће
објављена на огласној табли Дома здравља Гроцка,
а информације се могу добити у Правно-кадровској
служби Дома здравља Гроцка.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др ДОБРИВОЈЕ ГЕР. ПОПОВИЋ”

37230 Александровац, Др Милана Мирковића 6
тел. 037/3751-148

Доктор медицине - специјалиста
педијатрије
на одређено време, ради замене
запосленог за рад у Одељењу за
здравствену заштиту деце

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених Законом о раду, кандидат мора
да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Дома
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здравља “Др Добривоје Гер. Поповић”. Посебни
услови за заснивање радног односа су: високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по
пропису који је уређивао високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из педијатрије; на основним студијама
у трајању од најмање пет година по пропису који
уређује високо образовање до 10. септембра 2005.
године и завршена специјализација из педијатрије;
положен стручни испит; лиценца; специјалистички испит. Кандидати уз пријаву подносе: оверену
фотокопију дипломе о завршеној школској спреми;
оверену фотокопју уверења о положеном стручном
испиту; оверену фоткопију лиценце Лекарске коморе Србије; оверену фотокопију уверење о положеном специјалистичком испиту; фотокопију личне
карте; уверење о држављанству; кратку биографију
са адресом и контакт телефоном. 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 надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница
није ступила на правну снагу и да није покренута
истрага; уверење надлежне полицијске станице
да кандидат није осуђиван за кривична дела која
га чине неподобним за рад у здравственој установи. Уколико изабрани кандидат не достави наведене податке, са њим се неће заснивати 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
Дом здравља “Др Добривоје Гер. Поповић”. Рок
за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање. Оглас се објављује у
пубикацији “Послови”, сајту Министарства здравља
и сајту Дома здравља “Др Добривоје Гер. Поповић”.
Пријаве послати поштом на адресу Дома здравља
са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни
однос за радно место доктор медицине- специјалиста педијатрије”, или предати лично преко писарнице Дома здравља радним данима од 07 до 15 часова.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Спремач/спремачица

просторија у којима се пружају
здравствене услуге за рад у
Заједничким медицинским пословима,
на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог на
боловању
УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или
лабораторијског смера, IV или V степен, стручни
испит, лиценца, завршен специјалистички испит за
рад у служби за трансфузију крви; најмање шест
месеци радног искуства у наведеном звању.
Кандидати за радно место 1 подносе: молбу за
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној
школи, фотокопију личне карте или очитане податке са
личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из
матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства или
уверења издати на девојачко презиме).
Кандидати за радно место 2 подносе: молбу за
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
оверену фотокопију дипломе или оверену фотокопију
сведочанства о завршеној основној школи са потврдм о
радном искуству на наведеним пословима, фотокопију
личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију возачке дозволе Б категорије,
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико
су дипломе или уверења издати на девојачко презиме).
Кандидати за радно место 3 подосе: молбу за
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију личне
карте или очитане податке са личне карте (уколико је
чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на
девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа, оверену фотокопију уверења о
положеном специјалистичком испиту.
ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у
друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као
доказ о здравственој способности за послове за које
се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат
не достави наведена документа у остављеном року,
са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву
доставити у затвореној коверти са назнаком “За оглас”
са називом и редним бројем радног места за које се
конкурише, а на наведену адресу.

Здравство и социјална заштита
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

11420 Смедеревска Паланка, Иве Бајазита 14/А
тел. 026/311-365, 312-998

Дипломирани специјални педагог

2) Возач возила Б категорије

за рад у Организационој јединици
Центра за социјални рад Дневни
боравак за децу, омладину и одрасле
особе са сметњама у развоју “ПУЖ”

УСЛОВИ: средња школска спрема, изузетно: основно образовање и радно искуство на тим пословима
стечено до дана ступања на снагу ове уредбе; возачка дозвола Б категорије.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и следеће услове:
да има високо образовање на основним студијама
у трајању од најмање 4 године, по пропису који је
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године, на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, по пропису који је уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, изузетно на студијама првог степена по пропису који је
уређује високо образовање, почев од 10. септембра
2005. године и високо образовање у трајању од најмање две године по пропису који је уређивао високо
образовање до 2005. године и радним искуством на
тим пословима стеченим до дана ступања на снагу
уредбе о изменама и допунама Уредбе о каталогу
радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору, најмање годину дана радног
искуства у струци, да има лиценцу у складу са законом којим се уређује социјална заштита и прописима
донетим на основу закона, знање рада на рачунару.

за рад у Одељењу за послове
безбедности, одбране и ванредних
ситуација, заштите на раду, ППЗ,
обезбеђење објеката и простора,
телефонске централе и унутрашњег
транспорта у Служби за помоћне и
друге послове, на одређено време
ради замене привремено одсутног
запосленог на неплаћеном одсуству

3) Медицинска сестра - техничар у
трансфузиологији
за рад у Болничкој банци крви Службе
трансфузиологије при Заједничким
медицинским пословима, на одређено
време ради замене привремено
одсутног запосленог на боловању

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

Пољопривреда / Индустрија и грађевинарство

ОСТАЛО: Уз пријаву са кратком биографијом, кандидат подноси: оверену фотокопију дипломе о завршеним академским студијама на дефектолошком факултету, смер специјални педагог, копију радне књижице
и оверену фотокопију лиценце. Пријаве са документацијом се подносе на горенаведену адресу, у року од 8
дана од дана објављивања у публикацији Националне службе запошљавања „Послови“. Неблаговреме и
непотпуне пријаве се неће узимати у обзир.

Пољопривреда
ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ БОЉЕВАЦ
19370 Бољевац, Краља Александра 5

Ловочувар Ловишта „Црни Тимок“
Ловачког удружења „Бољевац“, на
одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: најмање III степен шумарске струке - оригинал или оверена фотокопија дипломе; положен
ловачки испит - оригинал или оверена фотокопија
уверења; да има лиценцу за обављање послова
ловочувара - оригинал или оверена фотокопија;
положен возачки испит за Б категорију; уверење о
држављанству; извод из матичне књиге рођених;
уверење од надлежних судова да се против кандидата не води истрага и није подигнута оптужница. Рок
за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања.

СЕМЕНАРНА ДОО НИШ
18000 Ниш, Булевар Николе Тесле 9

Тракториста

место рада Бобовиште, Алексинац
Опис посла: извршавање пољопривредних радова,
орање, припрема за сетву (тањирање, дрљање, сетвено спремање), сетва, заштита од корова, болести
и инсеката (прскање), исхрана биљака, кошење и
жетва, и сви други пољопривредни радови везани
за негу усева, утовар и истовар репроматеријала
(семена, ђубрива, средстава за заштиту биља и тд.)
Транспорт репроматеријала и пожњевених усева.
Одржавање радних и прикључних машина. Редовно
сервисирање радних и прикључних машина. Ванредно сервисирање радних и прикључних машина
(поправка). Одржавјање објеката који се налазе у
саставу пољопривредне економије. Извршавање
свих осталих радних задатака везаних за пољопривредну економију тј. објеката, машина (радних и
прикључних), парцела и усева.
УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, пожељно средња пољопривредна школа, са или без радног искуства, возачка дозвола Б категорије и возачка дозвола за управљање трактором, непушач,
пребивалиште на територији општине Алексинац,
спреман на теренски рад са флексибилним радним
временом, спреман на лакши физички рад, пожељно познавање механике, поседовање сопственог
имања или било какво искуство у пољопривреди,
способност за самостални рад и добра организација. Рок за подношење пријаве: 15 дана. Јављање
кандидата на контакт телефон: 018/200-544,
063/438-012. Конкурисање путем имејла: renata.
mladenovic@semenarna.rs.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Индустрија и грађевинарство
MINTH AUTOMOTIVE EUROPE DOO
Лозница, Јована Цвијића 20
тел. 069/2388-838
e-mail: minthautomotiveloznica@yahoo.com
ganghong.guo@minthgroup.com

Менаџер људских ресурса
Опис посла: регрутовање за запошљавање, регулисање радних односа, остали послови из области
људских ресурса.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме из области људских ресурса; енглески језик, виши ниво; пожељно 3
године радног искуства у раду са људским ресурсима.

Инжењер набавке
Опис посла: послови набавке, статистика и анализа набавки, смањење цене коштања производа,
успостављање базе података.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, без обзира на
занимање; енглески језик, виши ниво; пожељно 3
године радног искуства у машинској индустрији.

Економиста
Опис посла: анализира трошкове производње, ради
са банкарским сектором, израђује финансијске
извештаје, подноси извештаје надлежним инспекцијама, креира економску политику компаније.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме економске
струке, енглески језик, виши ниво; 1 година радног
искуства у банкарским или сличним пословима.

Правни саветник

непуно радно време, 13 часова недељно
Опис посла: пружа правне савете и припрема документе који су у складу са законом.
УСЛОВИ: дипломирани правник; правосудни испит и
знање енглеског језика, виши ниво.

Инжењер за квалитет производње
Опис посла: одговоран за интегрисани менаџмент
систем, креира и унапређује стратегију контроле
квалитета.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, без обзира на
занимање; ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, рад
на рачунару, енглески језик, виши ниво; пожељно 3
године радног искуства као инжењера квалитета, 1
година радног искуства у аутомобилској индустрији;
Iatf Sistem - пожељно.

Машински инжењер
Опис посла: провера нацрта нових пројеката, процена ризика, развој нових пројеката.
УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер; одржавање, управљање и поправка калупа и софтвера
за израду калупа, рад на рачунару, енглески језик,
виши ниво; пожељно 5 година радног искуства у
производњи и одржавању алуминијумских калупа.

Инжењер за заваривање
Опис посла: контрола процеса заваривања, давање
смерница радницима на заваривању, одабир опреме
за варење, обучавање заваривача, смањење трошкова заваривања.
УСЛОВИ: дипломирани машински инжњењер; вештине управљања у роботизованом заваривању, познавање стандарда алуминијумског заваривања, серти-
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фикат за инжењера заваривања, рад на рачунару,
енглески језик - виши ниво; 3 године радног искуства
у заваривању алуминијума.

Мрежни ИТ инжењер
Опис посла: управљање ИТ софтвером и хардвером
компаније, одржавање мрежног ИТ система, рад на
лансирању апликација.
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме техничке струке;
специјалиста за ИТ, енглески језик, виши ниво; 1
година радног искуства у одржавању хардверских
система и апликација Ерп система - пожељно.

Лаборант
Опис посла: управља лабораторијом, развија план
рада, анализира производе, развија оперативне планове.
УСЛОВИ: дипломирани инжењер хемијске технолиогије; познавање процедура експерименталних
лабораторијских послова, рад на рачунару, енглески
језик - виши ниво; 3 године радног искуства у управљању лабораторијом аутомобилске или машинске
индустрије - пожељно.

Преводилац за кинески
и енглески језик
Опис посла: задужен за превођење, дневне састанке, административне послове, корпоративу културу.
УСЛОВИ: VII или VI ниво квалификација са конверзацијским знањем кинеског и енглеског језика; професионални ниво знања кинеског и енглеског језика
и одличне вештине превођења, рад на рачунару.

Пословођа - координатор
производње
2 извршиоца

Опис посла: координација рада у производњи, имплементација плана производње, управљање квалитетом и радом у складу са стандардима компаније.
УСЛОВИ: минимум IV ниво квалификација без обзира на занимање; добре комуникативне вештине,
вештине управљања и осећај одговорности, пожељно знање енглеског - почетни ниво; пожељно 1 година радног искуства у управљању производњом.

Координатор магацина
2 извршиоца

Опис посла: управљање складиштем, пријем и испорука материјала, провера рачуна и стања.
УСЛОВИ: средња стручна спрема без обзира на
занимање; рад на рачунару - Excel, енглески језик почетни ниво; пожељно 3 године радног искуства у
управљању складиштем.

Техничар за одржавање машина и
опреме
4 извршиоца

Опис посла: сервисирање опреме, попис, пријем
опреме, дневно одржавање опреме, поправка хитних кварова.
УСЛОВИ: минимум IV ниво квалификација машинског или електротехничког смера; пожељно 3 године радног искуства у одржавању механичке опреме.

Електричар
Опис посла: одржавање инсталација, пуштање система у рад, хитне поправке, осигурање нормалног
рада и напајање система.
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УСЛОВИ: минимум III ниво квалификација електротехничке струке; пожељно 3 године радног искуства
у одржавању електро система и опреме.

Радник обезбеђења

ОСТАЛО: Теренски рад, обезбеђен превоз и смештај.
Рок трајања конкурса: до 20.05.2019. године. Кандидати се могу јавити послодавцу путем телефона, особа за контакт: Александар Петковић.

6 извршилаца

ЖГП ГП БЕОГРАД

Опис посла: физичко-техничко обезбеђење објеката
и радника, чување фабрике, реаговање у кризним
ситуацијама, контрола улаза и излаза из фабрике.

Београд, Водоводска 160
тел. 011/2510-842

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира
на занимање; лиценца за ФТО, енглески језик - почетни
ниво.

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

Оператер - радник у производњи
30 извршилаца

Oпис посла: одговорност за припрему и процес производње, одговорност за квалитет производа и задатих норми у производњи.
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без
обзира на занимање. Рад у сменама, ноћни рад

Металостругар
Опис посла: помаже инжењерима који су задужени
за калупе, одржава калупе, води сервисне књиге
калупа.
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме машинског смера; 1 година радног искуства у раду металостругара.

Контролор у лабораторији
2 извршиоца

Опис посла: тестирање и анализа производа, вођење
документације, управљање опремом за тестирање
хемијским реагенсима, управљање узорцима за тестирање.
УСЛОВИ: хемијски или лабораторијски техничар; пожељно 1 година радног искуства у хемијској лабораторији.

Заваривач

2 извршиоца
Опис посла: заваривање алуминијума.
УСЛОВИ: III или IV ниво квалификација машинске
струке; 3 године радног искуства у заваривању алуминијума.
ОСТАЛО: Напомена за незапослена лица: заинтересована незапослена лица треба да се јаве свом
саветнику за запошљавање да би добили упут за
разговор са послодавцем или да директно пошаљу
свој CV обавезно на обе имејл-адресе или да се јаве
на горенаведени број телефона. Сви кандидати су у
обавези да свој CV проследе на обе мејл-адресе.

ЖГП ГП „БЕОГРАД“
Београд, Водоводска 160
тел. 011/2510-842
e-mail: zgp@beotel.rs

Армирач

место рада: Београд, Краљево, Рума,
Горњи Милановац, на одређено време 6
месеци
5 извршилаца
УСЛОВИ: радно искуство 1 година на наведеним пословима.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира на занимање; радно искуство: небитно.

Бравар - варилац

УСЛОВИ: бравар-варилац, III степен стручне спреме,
радно искуство 3 године.

Тесар

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

„ELIXIR MEG“ DOO

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,
на 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.

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

Манипулант на резању штафли
место рада: Кањижа и Чока,
пробни рад од 1 месеца
12 извршилаца

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

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

Прехрамбени технолог

Заваривач

пробни рад 1 месец
2 извршиоца

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

Опис посла: вођа производње у пекари и млекари.

УСЛОВИ: радно искуство 1 година на наведеним пословима.

место рада Прахово - Неготин,
на одређено време, пробни рад 3
месеца
5 извршилаца
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Манипулант на котлу проточне
сушаре

место рада: Кањижа и Чока,
пробни рад од 1 месеца
4 извршиоца
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„VISA-PROM“ DOO

Кањижа, Харшањи Тибора 17
e-mail: vladimir.mitic@visaprom.com

Манипулант на мешалици за
компоненте по рецептури

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

Електричар

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.

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

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

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

место рада: Београд, Краљево, Рума,
Горњи Милановац, на одређено време 6
месеци

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

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

Нови Београд, Владимира Поповића 40

Addecco Outsourcing doo - контакт: телефони
060/860-1751, 060/860-1747, 060/860-1707, лице
за контакт: Милица Живановић, Јелена Ашанин,
Немања Голушин; имејл-адресе: milica.zivanovic@
adecco.com; jelena.asanin@adecco.com; nemanja.
golusin@adecco.co
„Adecco Outsourcing” doo, обратио се у улози послодавца који ће након запошљавања лица иста упутити на рад свом клијенту
„SAIPEM” S.P.A.
Огранак Нови Сад
Нови Сад, Народног фронта 12

Геометар на градилишту

место рада: радови на изградњи
гасовода - турски ток пролази поред
Јагодине, Параћина, Ћуприје, Зајечара,
Велике Плане, на одређено време 6
месеци
2 извршиоца
Опис посла: врши мерења у складу са потребама за
изградњу цевовода и темеља за постројење, у складу
са инструкцијама, поштујући безбедносне процедуре.
УСЛОВИ: IV степен, геодетски техничар; обавезно радно искуство у траженом занимању; пожељна лиценца.

Ауто-механичар

место рада: радови на изградњи
гасовода - турски ток пролази поред
Јагодине, Параћина, Ћуприје, Зајечара,
Велике Плане, на одређено време 6
месеци
2 извршиоца
Опис посла: превентивни прегледи и одржавање
машина, опреме и возила, у складу са безбедносним
процедурама.
УСЛОВИ: образовање небитно, обавезно радно искуство у траженом занимању.

Возач возила тешке мехнизације

место рада: радови на изградњи
гасовода - турски ток пролази поред
Јагодине, Параћина, Ћуприје, Зајечара,
Велике Плане, на одређено време 6
месеци
16 извршилаца
Опис посла: управљање возилом за потребе конструкције, одржавање исправности и хигијене возила,
вођење евиденције о употреби моторног возила, искоришћености возила и потрошњи горива, превоз тешких конструкција.
УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство у траженом занимању.

Ауто-електричар

место рада: радови на изградњи
гасовода - турски ток пролази поред
Јагодине, Параћина, Ћуприје, Зајечара,
Велике Плане, на одређено време 6
месеци
2 извршиоца
Опис посла: превентивни прегледи и одржавање
машина, опреме и инсталација, у складу са безбедносним процедурама.
УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство у траженом занимању.
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Електричар одржавања

место рада: радови на изградњи
гасовода - турски ток пролази поред
Јагодине, Параћина, Ћуприје, Зајечара,
Велике Плане, на одређено време 6
месеци
2 извршиоца
Опис посла: превентивни прегледи и реаговање на
кварове и застој машина и опреме, у складу са безбедносним процедурама.
УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство у траженом занимању.

Оператер булдожера

место рада: радови на изградњи
гасовода - турски ток пролази поред
Јагодине, Параћина, Ћуприје, Зајечара,
Велике Плане, на одређено време 6
месеци
2 извршиоца
Опис посла: проверава исправност возила, управља булдожером и извршава задатке по инструкцијама добијеним
од пословође, поштујући безбедносне процедуре.
УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство у траженом занимању.

Оператер на дробилици

место рада: радови на изградњи
гасовода - турски ток пролази поред
Јагодине, Параћина, Ћуприје, Зајечара,
Велике Плане, на одређено време 6
месеци
4 извршиоца
Опис посла: проверава исправност возила, управља
дробилицом и извршава задатке по инструкцијама
добијеним од пословође, поштујући безбедносне процедуре.
УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство у траженом занимању.

Оператер ровокопача

место рада: радови на изградњи
гасовода - турски ток пролази поред
Јагодине, Параћина, Ћуприје, Зајечара,
Велике Плане, на одређено време 6
месеци
6 извршилаца
Опис посла: проверава исправност возила, управља
ровокопачем и извршава задатке по инструкцијама
добијеним од пословође, поштујући безбедносне
процедуре.
УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство у траженом занимању.

Помоћни радник на градилишту

место рада: радови на изградњи
гасовода - турски ток пролази поред
Јагодине, Параћина, Ћуприје, Зајечара,
Велике Плане, на одређено време 6
месеци
50 извршилаца
Опис посла: асистира квалификованим радницима у
складу са потребама изградње гасовода, поштујући
безбедносне процедуре.

Опис посла: постављање и праћење сигнализације
на градилишту, у складу са безбедносним процедурама.
УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство у траженом занимању.

Руковалац краном

место рада: радови на изградњи
гасовода - турски ток пролази поред
Јагодине, Параћина, Ћуприје, Зајечара,
Велике Плане, на одређено време 6
месеци
16 извршилаца
Опис посла: преглед исправности крана пре почетка
рада, преношење терета краном и одржавање радног простора, у складу са безбедносним прцедурама.
УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство у траженом занимању.

Виљушкариста

место рада: радови на изградњи
гасовода - турски ток пролази поред
Јагодине, Параћина, Ћуприје, Зајечара,
Велике Плане, на одређено време 6
месеци
4 извршиоца
Опис посла: свакодневна вожња виљушкара, провера исправности возила и одржавање радног простора, у складу са безбедносним процедурама.
УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство у траженом занимању.
ОСТАЛО: Обезбеђен смештај и превоз. Теренски
рад. Трајање конкурса: до 25.04.2019. године. Кандидати могу своје пријаве да доставе путем имејла
или да се јаве на контакт телефоне.

GREEN INDUSTRY DOO
Београд - Палилула, Вишњичка 158

Рад на преси

пробни рад 1 месец
2 извршиоца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме.

Сортирач комуналног отпада
пробни рад 1 месец
50 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме - НК радник.

Виљушкариста

пробни рад 1 месец
2 извршиоца
УСЛОВИ: II , III или IV степен стручне спреме. Додатне напомене: обука за руковање виљушкаром.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Биографија
слати на: greenindustry.bg@gmail.com или позвати
на телефон: 060/676-7096.

TOP LEVEL INŽ. DOO

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно искуство у траженом занимању.

Београд - Палилула, Зрењанински пут 139Ј

Помоћни радник - сигнализатор

на одређено време
10 извршилаца

место рада: радови на изградњи
гасовода - турски ток пролази поред
Јагодине, Параћина, Ћуприје, Зајечара,
Велике Плане, на одређено време 6
месеци
10 извршилаца

Електроинсталатер
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме. Теренски
рад. Трајање конкурса до 04.05.2019. године. Биографије слати на: topleveloffice@gmail.com или позвати на телефон: 060/3377-415.
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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.

Б Е О Г РА Д
ОСНОВНА ШКОЛА
“СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН”
11562 Јунковац, Трг ослобођења 1
тел. 011/8177-020

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано
лице које испуњава следеће услове: поседовање
одговарајућег високог образовања из члана 140
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања, то јест високо образовање стечено:
1) на студијама другог степена - мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије (студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука - у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета); или 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; поседовање дозволе за рад (лиценце)
наствника, васпитача и стручног сарадника; поседовање лиценце за директора установе (кандидат који
ту лиценцу не поседује може бити изабран, али ће
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бити дужан да испит за директора установе положи
у року од две године од дана ступања на дужност);
има психичку, физичку и здравствену спососбност за
рад са децом и ученицима; има држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад; 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; најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања,
након стрченог одговарајућег образовања. Уколико
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за
директора школе може бити изабрано 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 правог степена (основне академске, односно
струковне специјалистичке струковне студије) или
на студијама у тртајању од три године, или више
образовање, за наставника те врсте школе, дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника,
обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада на пословима васпитања
и образовања у установи, после стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: биографију са кратким прегледом кретања у служби; уверење о држављанству (оригинал
или оверену фотокопију); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе о завршеном школовању;
оверену фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту; доказ да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима (лекарско увререње); доказ
о знању српског језика и језика на којем се изводи
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стакли на тим језицима);
доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминаторног понашања (уверње из казнене евиденције
МУП-а, оригинал или оверену фотокопију, не старија од шест месеци); доказ да против кандидата
није покренут кривични поступак за кривична дела
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања (потврда/уверење
из надлежног суда, оригинал или оверену фотокопију, не старије од шест месеци); доказ да кандидат
није правоснажно осуђен за привредни преступ у
вршењу раније дужности (потврда/уверење привредног суда, оригинал или оверену фотокопију, не
старије од шест месеци); потварду о радном искуству
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговрајућег образовања; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања (фотокопију извештаја о
спољашњем варедновању квалитета рада школе),
важи само за кандидате који су претходно обављали дужност директора школе; оверену фотокопију
лиценце за директора установе (ако је кандидат
поседује). Пријаве на конкурс за избор директора,
заједно са потребном документацијом, доставља се
установи у затвореним ковертама, са назнаком “Конкурс за директора”, лично или препоручном поштом
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса,
на горе наведену адресу школе. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе преко телефона: 011/8177-020.

www.nsz.gov.rs

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
11080 Земун, Немањина 6

Сарадник за избор у звање и на
радно место асистента за ужу
научну област Статистика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од
претходних степена студија завршио са просечном
оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни
рад. Остали услови утврђени су Законом о високом
образовању, 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
пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса: биографија, списак радова,
диплома о одговарајућој стручној спреми, уверења
о уписаним докторским студијама, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, потврда
надлежног органа да кандидат није под истрагом и
да се не води кривични поступак (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.

АРХИТЕКТОНСКА ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
11000 Београд, Војислава Илића 78
тел. 011/380-77-44

Наставник предметне наставе за
стручне предмете

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) попуњен пријавни образац - формулар,
објављен на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
2) дипломирани инжењер архитектуре - оверена
фотокопија дипломе о стеченом високом образовању у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о
основама система обазовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019);
3) оверена фотокопија извода из матичне књиге
рођених; 4) лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученцима; 5) оверена фотокопија уверења
о држављанству Републике Србије; 6) доказ - не
старији од шест месеци, да кандидат није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 7) доказ о познавању
српског језика на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику, а доказ о томе треба да буде
издат од стране високошколске установе надлежне
за издавање таквих докумената. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а наведену потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом, у затвореној коверти достављају школи. Да би се пријава
сматрала попуном кандидат је дужан да уз пријаву
достави сва документа од тачке 1 до 7, осим доку-
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мента под тачком 3, који је дужан доставити школи
у року од седам дана од дана пријема обавештења о
избору, а у супротном школа ће изабрати кандидата
следећег на листи.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ
ФАКУЛТЕТ
Београд, Мије Ковачевића 11б

1) Ванредни професор за ужу
научну област Практично
богословље/Тежиште
истраживања: Православна
катихетика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат
православних богословских наука из уже научне
области за коју се конкурс расписује, као и претходно завршене основне студије православне теологије,
објављени стручни и научни радови претежно из
области за коју се конкурс расписује и способност за
наставни и научни рад. Предност ће имати кандидати са радним искуством у академској настави и раду
са студентима из уже научне области, као и кандидати који су учествовали у националним и међународним научним скуповима и конференцијама, у
научно-истраживачким пројектима из наведене уже
научне области које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

2) Ванредни професор за ужу
научну област Практично
богословље/Тежиште
истраживања: Литургика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат православних богословских наука из уже научне области
за коју се конкурс расписује, као и претходно завршене основне студије православне теологије, објављени
стручни и научни радови претежно из области за коју
се конкурс расписује и способност за наставни и научни рад. Предност ће имати кандидати са радним искуством у академској настави и раду са студентима из
уже научне области, као и кандидати који су учествовали у научно-истраживачким пројектима из наведене уже научне области које финансира Министарство
просвете, науке и технолошког развоја и међународним научним скуповима и конференцијама.

ОСТАЛО: Остали услови су предвиђени Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017
и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду и
Статутом Факултета и осталим општим актима Универзитета и Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Пријаве
кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак научних и стручних радова), радови,
дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству
и благослов надлежног епископа, докази о радном
искуству у академској настави и раду са студентима
из уже научне области као и/или докази о учешћу у
пројектима које финансира Министарство просвете,
науке и технолошког развоја, учешћу у националним и међународним научним скуповима и конференцијама, као и друга документација, подносе се на
адресу: Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11б, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕT
11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Конкурс објављен 13.03.2019. године у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање (број 820) и на сајту Филозофског
факултета у Београду, сајту Универзитета у
Београду, исправља се за звање и радно место:
асистент за ужу научну област Андрагогија, на
одређено време од три године (избор) - предност имају кандидати чије је тежиште истраживања Учење одраслих, и то тако што се у
делу УСЛОВИ исправља део: „дипломирани
психолог“ и „докторске студије психологије“ и
исправно треба да гласе: „дипломирани андрагог“ и „докторске студије андрагогије“.

АРХИТЕКТОНСКА ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
11000 Београд, Војислава Илића 78
тел. 011/380-77-44

Наставник предметне наставе
за предмет Рачунарство и
информатика

3) Ванредни професор за ужу
научну област Патристика

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат
православних богословских наука из уже научне
области за коју се конкурс расписује, као и претходно завршене основне студије православне теологије,
објављени стручни и научни радови претежно из
области за коју се конкурс расписује и способност за
наставни и научни рад. Предност ће имати кандидати са радним искуством у академској настави и раду
са студентима из уже научне области, као и кандидати који су учествовали у националним и међународним научним скуповима.

УСЛОВИ: попуњен пријавни образац - формулар,
објављен на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја; оверена фотокопија дипломе о стеченом високом образовању, у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и Правилником о степену и врсти образовања наставника
из општеобразовних предмета, стручних сарадника
и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС Просветни гласник”, број 8/2015, 11/2016, 13/2016
и 2/2017 одељак под тачком 16) Рачунарство и
информатика); оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије; доказ, не старији
од шест месеци, да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, које издаје надлеж-

4) Доцент за ужу научну област
Практично богословље/Тежиште
истраживања: Пастирско
богословље
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат
православних богословских наука из уже научне
области за коју се конкурс расписује, као и претходно завршене основне студије православне теологије,
објављени стручни и научни радови претежно из
области за коју се конкурс расписује и способност за
наставни и научни рад. Предност ће имати кандидати са радним искуством у академској настави и раду
са студентима из уже научне области, као и кандидати који су учествовали у националним и међународним научним скуповима и конференцијама.
Бесплатна публикација о запошљавању

на полицијска управа; доказ о познавању српског
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад
подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику, а доказ о томе треба да буде издат од
стране високошколске установе надлежне за издавање таквих докумената. Доказ о знању српског
језика - подноси кандидат који високо образовање
није стекао на српском језику. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку процену
способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а наведену потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом, у затвореној
коверти достављају школи на горенаведену адресу,
са назнаком “За конкурс” или директно школи, сваког радног дана од 11 до 13 часова.

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

Предавач за област Медицина, ужа
научна област Микробиологија
са 50% радног времена, на одређено
време од 5 година

УСЛОВИ: магистеријум медицинских наука или специјализација из микробиологије са паразитологијом
или магистеријум или специјализација из превентивних медицинских грана, факултет здравствених наука, најмање један научни или стручни рад
објављен у целости у међународним или домаћим
научним или стручним часописима или зборницима са научних или стручних скупова, са рецензијама у последњих 5 година и искуство у настави
од 5 година у високом образовању. 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 кандидата са
прилозима (биографија са неопходним подацима за
писање извештаја, извод из матичне књиге рођених,
оверене фотокопије дипломе, списак радова и други прилози којима кандидат доказује да испуњава
услове конкурса), у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији Националне службе за
запошљавање “Послови” доставити на горенаведену
адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
“СТАРИ ГРАД“
11000 Београд, Високог Стевана 37
тел. 011/2627-784

Наставник предметне наставе
историје

са 15% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана, по основу боловања
УСЛОВИ: да кандидати поседују одговарајуће образовање у складу са чл. 139, 140, 142, 143 и 144 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник”, број 88/17) и Правилником о степену и врсти
образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 8/15,
11/16, 13/16, 2/17 и 13/18), и то: професор историје,
дипломирани историчар, професор историје - географије, дипломирани историчар - мастер, мастер историчар, мастер професор предметне наставе, лице
које је стекло мастер мора имати претходно завршене основне академске студије историје; да кандидати
имају психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је
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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. Кандидати су дужни да попуне
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а потребну документацију заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају установи. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: попуњен
и одштампан пријавни формулар на званичној страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем образовању, доказ 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 (оригинал или оверена
фотокопија потврде - уверење одговарајуће високошколске установе о броју остварених бодова, односно
положеним испитима из психологије и педагогије
или оверена копија уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу), за оне који ово
образовање поседују, они који не поседују, Закон
сходно члану 142 став 2 дозвољава да је ово образовање наставник обавезан да стекне у року од једне, а
највише две године од дана пријема у радни однос,
као услов за полагање испита за лиценцу; доказ из
казнене евиденције МУП-а (оригинал или оверена
фотокопија) 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 да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; оверену фотокопију уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци), доказ одговарајуће високошколске установе о познавању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику (оригинал
или оверена фотокопија), оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ да кандидат има
психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи
конкурсна комисија коју именује директор, избор се
врши у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. У поступку одлучивања о избору кандидата, кандидати изабрани у ужи избор биће
упућени на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања. Пријаве доставити лично или
слати на наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

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

Наставник у звање доцента за ужу
научну област Сурдологија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из
уже научне области; да кандидат испуњава остале
услове предвиђене чл. 74 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88 72017 и 27/2018-др.
закон), као и Статутом Факултета за избор у звање
доцента.

Сарадник у звање сарадника у
настави за ужу научну област
Поремећај комуникације у
логопедији
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: студент мастер академских студија који је
завршио факулет за специјалну едукацију и рехабилитацију са укупном просечном оценом најмање
8, као и да испуњава остале услове предвиђене чл.
83 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017 и 27/2018-др. закон), као и услове предвиђене Статутом Факултета за избор сарадника у
звање сарадника у настави.
ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити:
пријава на конкурс, биографија, библиографија, оверене копије диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство и потврда надлежног органа
да кандидат није под истрагом. Пријаве на конкурс
са свим прилозима подносе се на наведену адресу
факултета, у року од 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“
Барајево, Светосавска 83
тел. 011/7872-130

Сервирка

2 извршиоца
УСЛОВИ: 1) да лице има одговарајуће образовање основно образовање; 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад; 3) да није осуђивано
правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна закона 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. Поред горе наведених услова из чл.
139 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати треба да испуњавају и следеће
услове: 2 године радног искуства на радном месту
сервирке. 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), 4) и 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. Доказ
да кандидат има психофизичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви остали
докази саставни су део пријаве на конкурс. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке

и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају Предшколској установи на наведену адресу
поштом. Уз пријавни формулар кандидат доставља:
1. оверену фотокопију сведочанства о одговарајућој
стручној спреми или уверење о стеченој стручној
спреми, не старије од шест месеци; 2. извод из матичне књиге рођених, фотокопија оверена; 3. уверење
о држављанству, оригинал или оверена фотокопија,
не старије од шест месеци; 4. доказ да није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење издаје МУП); 5.
доказ о оствареном радном искуству - копија радне књижице или потврда послодавца о оствареном
радном искуству. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања огласа. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у
разматрање.

КРИМИНАЛИСТИЧКО
ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању ванредног
професора или доцента за ужу
научну област Софтверско
инжењерство, за наставне предмете
Пројектовање и моделовање
Методе програмирања и Објектно
оријентисани програмски језици
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије - електротехнички факултет, технички факултет, факултет природно-математичких наука или факултет организационих
наука, стечен научни назив доктора наука из одговарајуће научне области и способност за наставни рад.
Кандидати поред општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о високом образовању, Статута и Правилника о поступку и
условима за избор у звања наставника и сарадника.
Кандидат уз пријаву прилаже: биографију, уверење
о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење да против кандидата није
покренут кривични поступак нити истрага (које није
старије од шест месеци), диплому, односно уверење о
високој стручној спреми, диплому или уверење о стеченом одговарајућем стручном, академском односно
научном називу, списак научних и стручних радова,
као и по један примерак тих радова.
ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и траженим доказима о стеченом образовању достављају се Криминалистичко-полицијском универзитету у року од 8
дана од дана објављивања овог конкурса, на горенаведену адресу. Пријаве поднете по истеку рока и
пријаве без потребних доказа неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПЕРКА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ”
Обреновац, Вука Караџића 92
тел. 011/8721-283

Васпитач

7 извршилаца
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом
и ако има: 1. одговарајуће образовање - на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије),
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студијама у трајању од три године или више образовање; 2. психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 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 родоскврнуће,
за кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са Законом утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство
Републике Србије; 5. да зна језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Поред горе
наведених услова из чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидати треба да
испуњавају и следеће услове: са или без радног искуства; обавеза полагања испита за лиценцу или дозвола за рад васпитача (лиценца); обавезна провера
психолошке процене способности за рад са децом.
Услови се доказују приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености
услова из става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) саставни су део
пријавена конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 прибавља се пре закључења уговора о раду. Доказ да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се
пре закључења уговора о раду. Сви остали докази
саставни су део пријаве на конкурс.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају Предшколској установи на
наведену адресу поштом. Уз пријавни формулар
кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о
стеченој стручној спреми, не старије од шест месеци; извод из матичне књиге рођених, фотокопија
оверена; уверење о држављанству, оригинал или
фотокопија оверена, не старије од шест месеци;
доказ 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 (уверење издаје МУП, не старије
од шест месеци); доказ да зна језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад (оверена фотокопија дипломе или оверена фотокопија положеног
стручног испита или испита за лиценцу ако је кандидат исти полагао, не старије од шест месеци). Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Непотпуне, неуредне и неблаговремене
пријаве неће бити узете у разматрање.

и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са Законом утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике Србије.
Услови из става 1 овог члана се доказују приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3),
4) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 прибавља се пре закључења уговора
о раду. Доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви
остали докази саставни су део пријаве на конкурс.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају Предшколској установи на
наведену адресу поштом. Уз пријавни формулар
кандидат доставља: оверену фотокопију сведочанства о одговарајућој стручној спреми или уверења о
стеченој стручној спреми, не старије од шест месеци; извод из матичне књиге рођених, фотокопија
оверена; уверење о држављанству, оригинал или
фотокопија оверена, не старије од шест месеци;
доказ 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 за које
није, у складу са Законом утврђено дискриминаторно понашање (уверење издаје МУП, не старије од
шест месеци). Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ТРЕШЊИЦА“
11080 Земун, Драгана Ракића 8д
тел. 063/1191-333

Васпитач

на одређено време од три месеца,
пробни рад од месец дана
УСЛОВИ: VI и VII степен стручне спреме, потребно
радно искуство од годину дана. Кандидати се могу
пријавити на број телефона: 063/1191-333.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време од 3 месеца, пробни
рад од месец дана
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељно радно
искуство. Кандидати се могу пријавити на број телефона: 062/1628-747.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-321

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Медицинска и
клиничка биохемија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Микробиологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Патологија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Патолошка
физиологија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Социјална медицина
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Педијатрија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Гинекологија и
акушерство
Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(хематологија)

2 извршиоца
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11080 Земун, Драгана Ракића 8д
тел. 062/1628-747

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Спремачица
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом
и ако има: 1. има одговарајуће образовање-основно образовање (први степен стручне спреме); 2.
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом; 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 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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ТРЕШЊИЦА“

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област интерна медицина
(алергологија)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Пословни центри НСЗ

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(нефрологија)
на одређено време од 5 година
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Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Интерна медицина
(кардиологија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (општа
хирургија)
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (општа
хирургија - кардиохирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Хирургија
са анестезиологијом (дечја
хирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (пластична
хирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Медицинска физиологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Фармакологија, клиничка
фармакологија и токсикологија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Дерматовенерологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Радиологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Психијатрија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Неурологија
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Педијатрија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Интерна медицина (пулмологија)
на одређено време од 5 година
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Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Интерна медицина (геронтологија)

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„САВСКИ ВЕНАЦ”

на одређено време од 5 година

11000 Београд, Топчидерски венац 1
тел. 011/2662-839

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом
(општа хирургија)

10 извршилаца

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом
(дечја хирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом
(ортопедија)
на одређено време од 5 година

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

Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Хумана генетика
на одређено време од 5 година

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

Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Патолошка физиологија
на одређено време од 3 године

Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Имунологија
на одређено време од 3 године

Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Фармакологија, клиничка
фармакологија и токсикологија
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински
факултет, општи и посебни услови предвиђени Законом о високом образовању и Правилником о условима,
начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника и сарадника Медицинског факултета Универзитета у Београду.
Посебан услов: кандидати који конкуришу за клиничке наставне предмете подносе доказ о радном
односу на Клиници која је наставна база Медицинског факултета у Београду. Пријаве са документацијом о испуњавању услова конкурса (у складу са
Правилником о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
и сарадника Медицинског факултета Универзитета у
Београду), подносе се Писарници на наведену адресу (тел. 011/36-36-320, 36-36-321), у року од 15 дана
од објављивања конкурса.

1) Васпитач

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне
студије), по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; на студијама
првог степена (основне академске студије, односно
струковне студије), студијама у трајању од три године или одговарајуће више образовање; васпитач у
складу са Законом, са или без положеног стручног
испита или испита за лиценцу, без обзира на радно
искуство.

2) Медицинска сестра - васпитач
7 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање, на студијама првог
степена(основне струковне студије), средње образовање у трајању од четири године, стечено у складу
са чланом 141 Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 39 Закона о предшколском васпитању и образовања медицинска сестра,
односно, са децом узраста од шест месеци до три
године средње образовање - медицинска сестра васпитач, а са децом узраста од две до три године
- лице које има средње образовање - медицинска
сестра - васпитач и лице које има одговарајуће више
образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне
студије), на којима је оспособљено за рад са децом
јасленог узраста -васпитач; IV степен стручне спреме средња медицинска школа, васпитачки смер или
VI степен стручне спреме високо здравствена школа
струковних студија, смер струковна медицинска сестра, са или без положеног стручног испита или испита за лиценцу, без обзира на радно искуство.

3) Стручни сарадник - логопед
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, мастер струковне студије), по
пропису који уређује високо образовање почев од
10. септембра 2005. године; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; факултет за специјалну едукацију и
рехабилитацију - логопед; познавање рада на рачунару, без обзира на радно искуство.

4) Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: високо образовање на академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; на академским студијама у обиму од најмање 180
ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; познавање рада на рачунару, најмање 3 године радног
искуства.

5) Службеник за јавне набавке
УСЛОВИ: високо образовање на академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; правни
факултет или економски; положен испит за службеника за јавне набавке; 3 године радног искуства.
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6) Спремачица
5 извршилаца

7) Сервирка
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа;
без обзира на радно искуство.
ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и следеће услове: да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом - прибавља се пре закључења
уговора о раду; 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 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;
да има држављанство Републике Србије; да зна језик
на коме се остварује васпитно-образовни рад - српски језик - кандидати под редним бројем 1. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају Предшколској установи на наведену адресу. Уз пријавни формулар кандидати треба да доставе оригинале или оверене
фотокопије следећих документа: диплому о завршеној
одговарајућој школи; извод из матичне књиге рођених;
уверење о држављанству Републике Србије, не старије
од 6 месеци; уверење да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање (уверење издаје МУП); ако кандидат под
редним бројем 1 није стекао одговарајуће образовање
на српском језику, дужан је да достави уверење да је
положио српски језик са методиком по програму одговарајуће високошколске установе; доказ о оствареном
радном искуству - копија радне књижице или потврда
послодавца о оствареном радном искуству. Пријаве се
подносе на наведену адресу установе. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће бити разматране. Особа за
контакт: Катарина Марковић, референт за радне односе, број телефона: 011/2662-839.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ”
11306 Гроцка, Хајдук Вељка 31
тел. 011/8500-535, 8500-367

Кувар

2 извршиоца
УСЛОВИ: средње образовање, четворогодишње, угоститељског смера.

Помоћни кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање, најмање двогодишње,
угоститељског смера.

Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће
услове: да имају психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; да нису
осуђивани правноснажном пресудом за кривично
Бесплатна публикација о запошљавању

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 и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; да имају радно искуство. Уз пријаву
доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми, не старије од шест месеци; извод из матичне књиге рођених (фотокопија оверена); уверење о
држављанству, оригинал или фотокопија оверена, не
старије од шест месеци; доказ да лице није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику - уверење да је
положио испит из српског језика; својеручно потписану изјаву кандидата у којој ће навести где је стекао
радно искуство и у ком периоду. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су
део пријаве на конкурс. Сагласно чл. 154 ст. 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја - www.mpn.gov.
rs. Потребну документацију, заједно са одштампаним
формуларом, достављају установи, и то у року од 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији
„Послови”, на адресу установе, поштом или лично, од
9 до 14 часова, у дирекцију установе, Хајдук Вељка
31, Гроцка.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈИ ВРТ“
11080 Земун, Батајница
тел. 063/247-301
e-mail: decjivrt@gmail.com

Васпитач

пробни рад од месец дана
УСЛОВИ: VI и VII степен стручне спреме, није
потребно радно искуство. Кандидати своје пријаве
могу слати на имејл-адресу: decjivrt@gmail.com или
се могу пријавити на број телефона: 063/247-301.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-921

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Екологија шума, заштита и
унапређивање животне средине
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: радно искуство, научни назив доктора наука из области шумарства, шумарски факултет, одсек
за шумарство (студијски програм за шумарство), способност за наставни рад, објављени научни и стручни
радови.

Наставник у звању ванредног
професора, за ужу научну област
Гајење шума
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: радно искуство, научни назив доктора наука из области шумарства, шумарски факултет, одсек
за шумарство (студијски програм за шумарство), способност за наставни рад, објављени научни и стручни радови

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Енглески језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: радно искуство, научни назив доктора
наука из области филолошких наука, филолошки факултет (предност: докторат наука у области
енглеског језика - струке биотехничких наука), са
радним искуством у педагошком раду са студентима, способност за наставни рад, објављени научни
и стручни радови
ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника
утврђени су Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом и Правилником о систематизацији послова и радних задатака
радника Шумарског факултета, као и Правилником о
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса (оверене фотокопије диплома, извод из матичне
књиге рођених, држављанство, списак научних и
стручних радова, сепарати радова), достављају се
надлежној служби Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 1, у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса у огласним новинама и на
сајту Националне службе за запошљавање, на сајту
Факултета и сајту Универзитета.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА
11030 Београд, Благоја Паровића 156

Наставник у звању ванредног
професора за ужу научну област
Педагогија у физичком васпитању,
спорту и рекреацији, предмети:
Педагогија, Педагогија спорта,
Дидактика и Андрагошке основе
рекреације
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају завршено високо
образовање на студијама трећег степена (докторске
академске студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10.09.2005. године, односно
стечен научни назив доктора наука по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године. Кандидати треба да имају способност за наставни рад, да имају објављене научне радове од значаја
за развој науке, у ужој научној области у међународним или водећим часописима са рецензијама, да
имају оригинално стручно остварење, руковођење
односно учешће у научним пројектима, објављен
уџбеник или монографију, практикум или више
радова саопштених на међународним или домаћим
научним скуповима, у складу са прописима којима је
уређена област високог образовања. Кандидати треба да испуне и друге услове прописане одредбама
Закона о високом образовању, Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног
односа наставника Универзитета у Београду, Правилника о минималним условима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, Критеријума за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду, Статута Факултета, Правилника о организацији и систематизацији послова на Факултету
и Правилника о начину, поступку и ближим условима стицања звања и заснивања радног односа
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наставника и сарадника факултета. Потребна документација: пријава на конкурс, биографија, списак
објављених научних радова, оригинал радови, оверене фотокопије диплома о завршеним претходним
степенима студија са просечном оценом и стеченом
научном називу доктора наука из одговарајуће научне области, потписана изјава о изворности (преузети
са сајта Универзитета у Београду). Рок за пријаву је
15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се
достављају на адресу: Београд, Благоја Паровића
156. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАКОВИЦА”
Београд, Славољуба Вуксановића 22

Васпитач

18 извршилаца
УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, односно
одговарајуће високо образовање на студијама првог
степена (основне струковне студије, основне академске студије или специјалистичке струковне студије)
или на студијама другог степена (мастер академске
студије, специјалистичке академске студије или мастер струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године.

Медицинска сестра - васпитач
4 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање - медицинска сестра-васпитач или више образовање, односно одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне струковне студије или специјалистичке
струковне студије), на којима је лице оспособљено за
рад са децом јасленог узраста.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и услове
прописане чл. 139 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона
о основама система образовања и васпитања: 1)
да имају одговарајуће образовање; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетог лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њих није, у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство
Републике Србије; 5) да знају српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад (српски
језик). 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), 4) и 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. Доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима прибавља
се пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају
Предшколској установи на наведену адресу поштом.
Уз пријавни формулар кандидат доставља: оверену
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми, не старију од шест месеци или оверену фотокопију уверења о стеченој стручној спреми (уверење
не може бити старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија; уверење о држављанству, не старије од шест
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месеци, оригинал или фотокопија оверена; уверење
полицијске управе, не старије од шест месеци, да
лице није осуђивано правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примење или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против чоовечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (ако се доставља фотокопија уверења,
мора бити оверена).

Стручни сарадник - логопед
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; радно искуство на пословима стручног
сарадника - логопеда у предшколству.

Стручни сарадник - психолог
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра
2005. године; радно искуство на пословима стручног
сарадника - психолога у предшколству.

Сарадник за послове заштите,
безбедности и здравља на раду
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним
студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит о практичној оспособљености за обављање
послова безбедности и здравља на раду; радно искуство на пословима заштите, безбедности и здравља
на раду у предшколству.

Сарадник за исхрану
нутрициониста
УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијама
првог степена (основне струковне студије или специјалистичке струковне студије), односно на студијама у трајању од три године или више образовање
здравствене струке, радно искуство на пословима
сарадника за исхрану у предшколству.

Дипломирани правник
за кадровске послове
УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијама
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и услове
прописане чл. 139 ст. 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона
о основама система образовања и васпитања: 1)
да имају одговарајуће образовање; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правос-

нажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство
Републике Србије; 5) да знају српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). 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),4) и 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. Доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима прибавља
се пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају
Предшколској установи на наведену адресу поштом.
Уз пријавни формулар кандидат доставља: 1. оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми, не старију од шест месеци или оверену фотокопију уверења о стеченој стручној спреми
(уверење не може бити старије од шест месеци);
2. извод из матичне књиге рођених, оригинал или
оверена фотокопија; 3. уверење о држављанству,
не старије од шест месеци, оригинал или фотокопија
оверена, 4. уверење полицијске управе, не старије
од шест месеци, да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 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 (ако се доставља фотокопија уверења, мора бити оверена); 5. доказ о оствареном радном искуству - оверена фотокопија радне
књижице или потврда послодавца о оствареном
радном искуству (ако је наведено у условима); 6.
за радно место сарадника за послове заштите, безбедности и здравља на раду - доказ о положеном
стручном испиту за обављање послова безбедности
и здравља на раду - оверена фотокопија не старија
од шест месеци.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања:
основно образовање - осмогодишња школа.
ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и услове
прописане чл. 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона
о основама система образовања и васпитања: 1)
да имају одговарајуће образовање; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или 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 дис-
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криминаторно понашање; 4) да имају држављанство
Републике Србије; 5) да знају српски језик. 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), 4) и
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. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни
су део пријаве на конкурс. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају Предшколској установи на наведену адресу поштом. Уз
пријавни формулар кандидат доставља: 1. оверену
фотокопију сведочанства о одговарајућој стручној
спреми, оверена фотокопија не може бити старија
од шест месеци; 2. извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија; 3. уверење
о држављанству, не старије од шест месеци, оригинал или фотокопија оверена; 4. уверење полицијске управе, не старије од шест месеци, да лице
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела проив 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
(ако се доставља фотокопија уверења, мора бити
оверена). Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Непотпуне, неуредне
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

ШКОЛА СТРАНИХ ЈЕЗИКА
“SWANBELL”
11030 Београд, Пожешка 52
тел. 063/299-812, 062/520-025
e-mail: swanbell@eunet.rs

Предавач за енглески језик
на одређено време

УСЛОВИ: пожељно искуство у струци, филолошки
факултет.

Предавач немачког језика
на одређено време

УСЛОВИ: пожељно искуство у струци, филолошки
факултет.

Административни асистент
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, у било ком занимању друштвеног смера.
ОСТАЛО: Кандидат треба да има: добре комуникационе и организационе способности; тачност,
педантност и уредност у организацији и раду; одлично познавање рада на рачунару; знање енглеског
језика минимум Б1; добру комуникацију са родитељима, децом и одраслим полазницима; непушач.
Радно време радним данима од 10.30 до 18.00. Ваш
CV пошаљите на имејл-адресу: swanbell@eunet.
rs. Контакт телефони: 063/299-812, 062/520-025,
063/841-0168.

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

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
“ЂУРО САЛАЈ”
11000 Београд, Немањина 28
тел. 011/2659-290

Наставник предметне наставе
предузетништва и наставник
предметне наставе хемија

са 80% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање у складу са Правилником о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте
образовања наставника и андрагошких асистената
за остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслих (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 13/2013 и 18/2013), стечено: а)
на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије ) или б) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005.године; 2) да кандидат има 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 - образовно-васпитни
рад се остварује на српском језику. Докази о испуњености услова из тачке 3 овог конкурса под 1) и 3) - 5)
саставни су део пријаве на конкурс и подносе се у
виду оверених фотокопија, а доказ под 2) прибавља
се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије, а
документацију из тачке 4 oвог конкурса, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају
школи најкасније у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати који буду 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. Решење о избору кандидата донеће конкурсна комисија, у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни формулар и потребну документацију
треба послати на наведену адресу школе. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на телефон: 011/2659-290.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ
ФАКУЛТЕТ
11060 Београд, Мије Ковачевића 11б
тел. 011/2762-732

Ванредни професор за ужу научну
област Практично богословље/
Тежиште истраживања:
Православна катихетика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат богословских наука из уже научне области за коју се конкурс расписује, као и претходно завршене основне
студије православне теологије, објављени стручни и
научни радови претежно из области за коју се конкурс расписује и способност за наставни и научни

рад. Предност ће имати кандидати са радним искуством у академској настави и раду са студентима из
уже научне области, као и кандидати који су учествовали у националним и међународним научним скуповима и конференцијама, у научно-истраживачким
пројектима из наведене уже научне области, које
финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Ванредни професор за ужу научну
област Практично богословље/
Тежиште истраживања: Литургика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме-докторат
православних богословских наука из уже научне
области за коју се конкурс расписује, као и претходно завршене основне студије православне теологије,
објављени стручни и научни радови претежно из
области за коју се конкурс расписује и способност
за наставни и научни рад. Предност ће имати кандидати са радним искуством у академској настави
и раду са студентима из уже научне области, као и
кандидати који су учествовали у научно-истраживачким пројектима из наведене уже научне области које
финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја и међународним научним скуповима
и конференцијама.

Ванредни професор за ужу научну
област Патристика
са пуним радним временом

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - докторат
православних богословских наука из уже научне
области за коју се конкурс расписује, као и претходно завршене основне студије православне теологије,
објављени стручни и научни радови претежно из
области за коју се конкурс расписује и способност за
наставни и научни рад. Предност ће имати кандидати са радним искуством у академској настави и раду
са студентима из уже научне области, као и кандидати који су учествовали у националним и међународним научним скуповима.

Доцент за ужу научну област
Практично богословље/Тежиште
истраживања: Пастирско
богословље
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - докторат
православних богословских наука из уже научне
области за коју се конкурс расписује, као и претходно завршене основне студије православне теологије,
објављени стручни и научни радови претежно из
области за коју се конкурс расписује и способност за
наставни и научни рад. Предност ће имати кандидати са радним искуством уу академској настави и раду
са студентима из уже научне области, као и кандидати коју су учествовали у националним и међународним научним скуповима и конференцијама.
ОСТАЛО: Остали услови су превиђени Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017
и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду и
Статутом Факултета и осталим општим актима Универзитета и Факултета, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата. Пријаве
кандидата са прилозима: биографија, библиографија (списак научних и стручних радова), радови,
дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству
и благослов надлежног епископа, докази о радном
искуству у академској настави и раду са студентима из научне области као и/или доказ о учешћу у
пројектима које финансира Министарство просвете,
науке и технолошког развоја, учешћу у националним и међународним научним скуповима и конференцијама, као и друга документација, подносе се на
адресу: Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, Мије Ковачевића 11б, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЗВЕЗДАРА”
11050 Београд, Суботичка 2
тел./факс: 011/2421-920
e-mail: puzvezdara1@gmail.com

Васпитач

4 извршиоца
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије, мастер струковне студије) и специјалистичке струковне студије по прописима који
су уређивали високо образовање у периоду од 10.
септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године:
на основним студијама у трајању од најмање четири
године по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; дозвола за
рад (лиценца).

Васпитач

5 извршилаца
УСЛОВИ: високо образовање стечено на: студијама
првог степена (основне академске, одн. струковне
студије и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или више образовање - дозвола за рад (лиценца).

Медицинска сестра - васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање: медицинска сестра васпитач дозвола за рад (лиценца).

Стручни сарадник психолог
УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, дозвола за рад
(лиценца).

Стручни сарадник логопед
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање,
почев од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године, дозвола за рад (лиценца).

Службеник за јавне набавке
УСЛОВИ: високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, знање рада на рачунару; положен стручни испит за службеника за јавне
набавке, у складу са законом; најмање три године
радног искуства.

Медицинска сестра за превентивно
здравствену заштиту и негу
УСЛОВИ: средње образовање здравствене струке
у трајању од четири године, стручни испит; једна
година рада у стуци.

Самостални финансијкорачуноводствени сарадник благајник
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УСЛОВИ: високо образовање на студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра
2005. године; на студијама у трајању до три године,
по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године, знање рада на рачунару; најмање три године радног искуства.

Сарадник за исхрану нутрициониста
УСЛОВИ: високо образовање на студијама првог
степена (основне струковне студије или специјалистичке струковне студије), односно на студијама
у трајању од три године или вишим образовањем
здравствене струке.
ОСТАЛО: У радни однос може бити примљено лице:
које поред општих услова прописаних Законом о
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17- УС, 113/17 и 95/18-АТ), испуњава и
посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18-други закон и 10/19):
1) има одговарајуће образовање, 2) има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Републике
Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидат треба да достави: биографију; диплому; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених (документа се
подносе у оригиналу или овереној копији, не старијој
од 6 месеци); уверење МУП-а о неосуђиваности за
дела из тач. 3; доказ да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад доставља
кандидат који одговарајуће образовање није стекао
на српском језику; доказ да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом доставља се
пре закључења уговора о раду.

ВИСОКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ИНФОРМАЦИОНЕ И
КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
11000 Београд, Здравка Челара 16
тел. 011/2080-512

Наставник у звање професор
струковних студија за област
Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужа област
Интернет технологије
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама
трећег степена - доктор наука у научној области за коју
се бира; објављени научни односно стручни радови
у научним часописима и зборницима, са рецензијом;
показује смисао и способност за наставни рад и има
педагошко искуство.

Наставник у звање професор
струковних студија за област
Организационе науке, ужа област
Електронско пословање

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама трећег степена - доктор наука у научној области
за коју се бира; објављени научни односно стручни радови у научним часописима и зборницима, са
рецензијом; показује смисао и способност за наставни
рад и има педагошко искуство.

Виши предавач за област
Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужа област
Интернет технологије
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: докторат наука у научној области за коју
се бира, високо образовање стечено на студијама
трећег степена (докторске академске студије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.
септембра 2005. године); објављени научни и стручни радови у последњих пет година.

Сарадник у настави за област
Електротехничко и рачунарско
инжењерство, ужа област
Интернет технологије
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: стечен статус студента мастер академских
студија или специјалистичких академских студија,
студије првог степена студија завршене са просечном оценом најмање 8; изузетно, стечен статус
студента мастер струковних студија или специјалистичких струковних студија, студије првог степена
студија завршене са просечном оценом најмање 8.
ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидати који се
пријављују на конкурс треба да испуњавају услове
предвиђене одредбама Закона о високом образовању и Правилником о организацији и систематизацији радних места школе. Кандидати подносе:
пријаву на конкурс, биографију, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, фотокопију дипломе о стеченом високом образовању, специјализацији, уверење о положеним испитима (просечне оцене по предметима). Пријаве са прилозима
подносе се у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса на адресу: Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд, Здравка Челара 16 или у кадровској
служби школе. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

ГЕОДЕТСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Београд - Звездара, Милана Ракића 42
тел. 011/2411-880

Наставник предметне наставе групе геодетских предмета

на одређено време, ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
замена запослене до повратка са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
2 извршиоца
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове прописане чл. 139, 140 и 142 став 1 Закона о основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће
високо образовање за наставника средње стручне
школе из подручја рада Геодезија и грађевинарство
према Правилнику о степену и врсти образовања
наставника у стручним школама у подручју рада
геодезија и грађевинарство (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 16/2015). Уз пријаву и кратку
биографију, кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају
школи: оверену фотокопију дипломе о стеченом
образовању, оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима прибавља се пре закључења
уговора о раду.

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

Наука и образовање

ОШ “РУЂЕР БОШКОВИЋ”

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17

Наставник шпанског језика

на одређено време преко 60 дана, ради
замене одсутне запослене, 33% радног
времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер академске студије или основне студије у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године), филолошки факултет, са знањем енглеског
језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1).

Наставник француског језика

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ
УМЕТНОСТИ
Београду, Краља Петра 4

Наставник у звање доцента за ужу
уметничку област Текстил
на период од пет година

Наставник у звање доцента за ужу
уметничку област Графика и књига
на период од пет година

на одређено време преко 60 дана, ради
замене одсутне запослене, са 83%
радног времена

Наставник у звање доцента за
ужу уметничку област Цртање и
сликање

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер академске студије или основне студије у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године), филолошки факултет, са знањем енглеског
језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1).

Наставник у звање доцента за ужу
уметничку област Пројектовање
облика

Наставник немачког језика
са 42% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер академске студије или основне студије у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године), филолошки факултет, са знањем енглеског
језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1).
ОСТАЛО: Биографију слати искључиво на имејл-адресу: konkurs@boskovic.edu.рс, у року од 8 дана од
дана објављивања огласа, а кандидати који уђу у
ужи избор накнадно ће доставити осталу потребну
документацију.

ГИМНАЗИЈА “РУЂЕР БОШКОВИЋ”
СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ
11030 Београд, Вишеслава 17

Професор шпанског језика

на одређено време преко 60 дана ради
замене одсутне запослене, са 13%
радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер академске студије или основне студије у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године), филолошки факултет, са знањем енглеског
језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1).
ОСТАЛО: Биографију слати искључиво на имејл:
konkurs@boskovic.edu.rs, у року од 8 дана од дана
објављивања огласа, а кандидати који уђу у ужи избор
накнадно ће доставити осталу потребну документацију.

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

на период од пет година

на период од пет година

Наставник у звање ванредног
професора за ужу уметничку
област Сценски костим
на период од пет година

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која
испуњавају услове прописане Законом о високом
образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018
-други закон, 73/2018), Минималним условима за
избор у звања наставника на универзитету које је
донео Национални савет за високо образовање и
општим актима Универзитета уметности у Београду и Факултета примењених уметности у Београду.
Учесници конкурса подносе: 1. пријаву на конкурс у
три примерка, 2. радну биографију на прописаном
обрасцу 2, у три примерка, 3. електронску форму
обрасца 2 на једном CD-у, 4. пет до десет оригиналних радова и пројеката, достављених у електронској форми на 4 CD-а ужа уметничка област Текстил
(наставни предмети: Обликовање текстила 1, Обликовање текстила 2, Дизајн текстила); ужа уметничка
област Графика и књига (наставни предмети: Графика књиге 1, Графика књиге 2, Познавање графичких
апликација) ужа уметничка област Сценски костим
(наставни предмети: Костимографија 1, Костимографија 2 и Костимографија 3); 5. потписани списак
радова датих у електронској форми, 6. документација у вези радова (каталози и друга документа који
су пратећа документација стручне и уметничке биографије кандидата). 7. потписани списак приложене
документације (каталози и друга документа који су
пратећа документација стручне и уметничке биографије кандидата), у пет примерака, 8. оверену
фотокопију или оверен препис дипломе/а, у једном
примерку, 9. уверење надлежног државног органа
да правоснажном пресудом није осуђен за кривично дело против полне слободе, фалсификовања
јавне исправе коју издаје високошколска установа
или примања мита у обављању послова у високошколској установи (члан 72 став 4 Закона о високом
образовању). Кандидат пријављен на конкурс који
има искуство у педагошком раду са студентима
доставља доказ о педагошком раду и оцену педагошког рада у студентским анкетама током целокупног изборног периода (ако га је било). Кандидат
пријављен на конкурс за наставно звање који нема
искуство у педагошком раду са студентима у обавези је да одржи пристпно предавање из уже области
за коју је конкурс расписан. Образац 2, Минимални
услови за избор у звање наставника и сарадника у
пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких
и у пољу техничко-технолошких наука на Факултету примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 од
15.03.2016., бр. 03-28/2-2 од 27.9.2016., бр. 03-28/23 од 29.12.2016., бр. 03-28/7-1 од 16.11.2017. и
03-28/3-1 од 01.03.2018) и Правилник о приступном

предавању (бр.03-28/6 од 16.11.2016. и бр. 03-28/21 од 01.03.2018. године) налазе се на сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs). Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Документација се подноси Правној служби Факултета примењених уметности у Београду, ул. Краља
Петра бр. 4, канцеларија 4, у термину од 10 до 13
часова. За додатне информације тел. 011/32-81-251.
Приложену документацију кандидати су у обавези да
преузму у року од пет радних дана од дана пријема
обавештења о окончању конкурса. Након тог рока
Факултет нема обавезу чувања документације.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ВИСОКА ШКОЛА - АКАДЕМИЈА
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
ЗА УМЕТНОСТИ И КОНСЕРВАЦИЈУ
Београд, Краља Петра 2
тел. 011/2630-946
e-mail: visokaskolaspc@ptt.rs

Оглас објављен у публикацији „Послови“, број
814 од 14. јануара 2019. године, поништава се
у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИОДРАГ МАТИЋ”

11000 Београд, Браће Јерковић 5
тел. 011/246-91-43

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка
одсутног радника

УСЛОВИ: завршен VII степен стручне спреме, дипломирани дефектолог - соматопед.
ОСТАЛО: Кандидати своје пријаве за запослење
могу слати поштом на адресу: ОШ “Миодраг Матић”,
Београд, Браће Јерковић 5 или се могу јавити на
телефон: 2469-143, контакт особа Константиновић
Невенка.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/ 3092-999

Доцент за ужу научну област
Медијске студије и новинарство
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Комуникологија и информатика
на одређено време од 5 година

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 доцента и Правилником
о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Унивезитета у Београду” бр. 192 од 01.07.2016.године, 195
од 22.09.2016. године, бр 197 од 20.03.2017. године
,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
10.04.2019. | Број 824 |
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облику доступна на линку www.fpn.bg.ac.rs/5010.
Кандидатима који поднесу благовремене и потпуне
пријаве и који испуњавају услове конкурса организоваће се приступно предавање у складу са Одлуком
о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”
бр. 195. од 22.09.2016. године). Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

зовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечено на високошколској установи
у току студија или након дипломирања од најмње
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова или да је у
току трајања студија положио испите из педагогије
и психологије.

Ванредни професор за ужу научну
област Медијске студије
и новинарство

5 извршилаца

на одређено време од 5 година

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 доцента и Правилником
о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду (“Гласник Унивезитета у Београду” бр. 192 од 01.07.2016. године, 195
од 22.09.2016. год, бр 197 од 20.03.2017. године, 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.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЈЕЛИЦА ОБРАДОВИЋ”

11400 Младеновац, Вука Караџића 77
тел. 060/0131-801

Васпитач

4 извршиоца
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом и
ако има: одговарајуће образовање - високо образовање VII степен стручне спреме на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалстичке струковне
студије), у складу са прописима који уређују високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године;
студијама у трајању од најмање четири године по
пропису који је уређивао високо образовање до 10.
септембра 2005. године.

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом
и ако има: одговарајуће образовање - VI степен стручне спреме (основне академске, односно струковне
студије, студијама у трајању од три године или
вишим образовањем).

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом
и ако има: 1) одговарајуће образовање - VII степен
стручне спреме на студијама другог степена (мастер академске студије, академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке
струковне студије, на основним студијама у трајању
од најмање четири године по прописима који су
уређивали високо образовање почев од 10. септембра 2005. године). Кандидат мора да поседује обра-
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Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено
лице под условима прописаним законом и ако има: 1)
одговарајуће образовање - IVстепен стручне спреме,
средња медицинска школа васпитачког смера.

не књижице или потврда послодавца о оствареном радном искуству. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне,
неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете
у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
,,СУРЧИН”
11272 Добановци, Маршала Тита 20
тел. 011/6555-774

Васпитач

3 извршиоца

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом
и ако има: 1) одговарајуће образовање - IV степен
стручне спреме.

УСЛОВИ: НОКС подниво 6.1 или 6.2, односно VI степен стручне спреме - високо образовање стечено на
студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије и специјалистичке струковне
студије), студијама у трајању од три године или
вишим образовањем, са радним искуством преко
три године.

Магационер

Дипломирани правник

Кувар

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом
и ако има: 1) одговарајуће образовање - IV степен
стручне спреме, рад на рачунару (Word, Excel).
ОСТАЛО: Кандидат треба да има и: 2) психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом;
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 кривично дело насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање или 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 језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад са или без радног искуства,
са или без положеног стручног испита или испита за
лиценцу. 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), 4) и 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. Доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима прибавља
се пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс. Кандидати
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно
са одштампаним пријавним формуларом достављају
Предшколској установи на наведену адресу поштом.
Уз пријавни формулар кандидат доставља: оверену
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или уверење о стеченој стручној спреми, не старије од шест месеци; извод из матичне књиге рођених, фотокопија оверена; уверење о држављанству,
оригинал или фотокопија оверена, не старије од 6
месеци; доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање (уверење издаје МУП);
доказ о оствареном радном искуству - копија рад-

за правне, кадровске и
административне послове
УСЛОВИ: НОКС ниво 7.1 односно VII степен стручне
спреме, високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије); на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. Радно искуство
три године у струци, рад у предшколству је предност.
ОСТАЛО: Услови за пријем у радни однос члан 139
Закона о основама система образовања и васпитања
(,,Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони
и 10/2019). 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 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 дискриминаторно понашање; 4) има држављанство
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Услови
из става 1 овог члана доказују се приликом пријема
у радни однос и проверавају се у току рада. Докази
о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3)-5) овог
члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из
става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву доставити: попуњен
формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете; оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми или
уверења о стеченој стручној спреми, не старије од
6 месеци; извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; уверење о
држављанству (оригинал или оверена фотокопија)
не старије од 6 месеци; доказ (потврда СУП) 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;
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ако кандидат није стекао одговарајуће образовање
на српском језику - уверење да је положио испит из
српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ да кандидат
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни
су део пријаве на конкурс. Непотпуне, неуредне и
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за пријаву је 7 дана од дана објављивања. Пријаве послати на наведену адресу, поштом
или лично, од 8 до 16 часова, у управи Предшколске
установе ,,Сурчин”. Кандидати који уђу у ужи избор
у обавези су да доставе оригинал документацију на
увид. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију (фотокопије) заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају Предшколској
установи на наведену адресу: Маршала Тита 20,
11272 Добановци - канцеларија секретара установе,
телефон: 6555-774.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 195

Психолог школе

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће образовање, школски психолог, професор психологије,
дипломирани психолог - општи смер или смер школске психологије, дипломирани школски психолог педагог, дипломирани школско-клинички психолог,
дипломирани психолог, мастер психолог; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела 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 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. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете и заједно
са одштампаним формуларом доставља диплому о
стеченој стручној спреми (или оверена фотокпија не
старија од 6 месеци), уверење о држављанству (или
оверена фотокпија не старија од 6 месеци), извод
из матичне књиге рођених (или оверена фотокпија
не старија од 6 месеци), доказ из суда да лице није
осуђивано правоснажном пресудом. Лекарско уверење се доставља приликом потписивања уговора о
раду. Податке из казнене евиденције прибавља школа. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује
директор школе и која утврђује испуњеност услова
кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који
су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на
психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року
од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима и доноси решење о избору кандидата у року
од 8 дана од дана обавчјеног разговора са кандидатима. Пријаве слати на наведену адресу, са назнаком:
“За конкурс”.

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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПУЖ“
11000 Београд, Булевар ослобођења 142
тел. 063/7693-977

Васпитач

2 извршиоца
УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, смер:
васпитач. Кандидати своје пријаве могу слати путем
имејла: s.svetlana.puz@gmail.com или се могу јавити
на телефон: 063/7693-977, контакт особа: Светлана
Станковић. Биће организовано психолошко тестирање кандидата. Рок за пријављивање на конкурс је
30.04.2019.

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

Чистачица

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана, до
повратка радника са боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 - одлука УС, 113 и 95/18 - аутентично
тумачење), кандидат мора да испуњава и посебне
услове прописане чланом 139 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,
бр. 88/17, 27/18 - др. закони, и 10/19) и то: 1. одговарајуће образовање за рад на радном месту чистачице: завршена основна школа; 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 насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примања и давања мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу документацију:
својеручно потписану молбу са биографијом; извод из
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверену фотокопију); оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи; уверење МУП-а из казнене евиденције; доказ о знању
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у
школи, само уколико одговарајуће образовање није
стечено на том језику; доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима - изабрани кандидат ће доставити пре
закључења уговора о раду (лекарско уверење). Рок
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити узете у разматрање, као ни копије докумената
које нису оверене од стране надлежног органа. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс”.
Контакт телефон: 030/424-588.

Ч АЧ А К
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звању ванредни
професор, за ужу научну област
Информационе технологије и
системи
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких наука или докторат наука из уже научне области
за коју се наставник бира и наставно и истраживачко
искуство у области веб-мајнинга. Поред наведеног
услова кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о високом образовању, Статутом
Универзитета у Крагујевцу, Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу (број
II-01-52 од 09.01.2017. године - пречишћен текст) и
Одлуком о изменама и допунама Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању
звања наставника Универзитета у Крагујевцу (број
III-01-305/5 од 26.04.2018. године). Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место
рођења, адресу становања и број телефона, податке
о образовању, податке о радном искуству и друго. Уз
пријаву доставити: биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми, као и оверене фотокопије
диплома о претходно завршеним нивоима студија,
списак научних и стручних радова као и саме радове,
одговарајуће релевантне доказе о траженом наставном и истраживачком искуству, доказ надлежног
органа о неосуђиваности у смислу члана 72 став 4
Закона о високом образовању („Службени гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и чл.
135. ст. 1. Статута Универзитета у Крагујевцу. Упутством за примену, начин достављања, попуњавања
и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у звање Универзитета у Крагујевцу (доступно на www.kg.ac.rs Избори у звања - Документи за заснивање радног
односа и стицање звања наставника), утврђена је
обавеза кандидата, учесника конкурса, да релевантна документа која прилаже ради оцене испуњености
општих услова, као и обавезних и изборних елемената прописаних чланом 8 Правилника о начину и
поступку заснивања радног односа и стицању звања
наставника Универзитета у Крагујевцу, доставља у
електронском облику, на начин утврђен наведеним
Упутством. Пријаву са доказима о испуњавању услова конкурса доставити на горенаведену адресу. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови” и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати. Фотокопије поднетих докумената уз пријаву на конкурс се
не враћају.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
32300 Горњи Милановац
тел. 032/727-010

Административно-финансијски
референт
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа из чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/2017 - одлука
УС и 113/2017), кандидат треба да испуњава и услове
у складу са чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17и
27/2018-др.закон) и да је стекао средње образовање
у трајању од четири године (гимназија, економска или
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правно биротехничка школа) и радно искуство на тим
пословима. Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању, потврду о радном искуству на пословима административно-финансијског референта, уверење о држављанству не старије од 6 месеци, извод
из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење из казнене
евиденције СУП-а); доказ о испуњености услова из
члана 139 став 1. тачка 5. Закона о основама система
образовања и васпитања - да зна српски језик (само
за кандидате који образовање нису стекли на српском
језику), пријаву на конкурс са кратком биографијом;
попуњен образац пријаве који је прописан од стране
Министарства просвете, науке и технолошко гразвоја и налази се на сајту Министарства. Копије морају
бити оверене, овера не сме бити старија од 6 месеци.
Лекарско уверење се доставља по коначности одлуке о избору кандидата, а пре потписивања уговора о
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови” Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на адресу: ОШ „ДесанкаМаксимовић“, Горњи Милановац, МилутинаТодоровића
Жице 10. Контакт телефон: 032/727-010.

ЈАГОДИНА
ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
тел. 035/223-805

Наставник у звање ванредни
професор или доцент за ужу
научну област Методика наставе
математике
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора методике наставе математике и остали
услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању (“Службени гласник РС” 88/17, 27/18 - др.
закон и 73/18), Правилником о начину и поступку
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст,
број II-01-52 од 9.1.2017. године) и Одлуком о изменама и допунама наведеног правилника (број III01-305/5 од 26.4.2018. године), као и непостојање
сметњи из члана 72 став 4 Закона о високом образовању. Уз пријаву на конкурс доставити: оверене
фотокопије диплома или уверења као доказ о одговарајућој стручној спреми и завршеним претходним
нивоима студија, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, биографију са подацима
о досадашњем раду, списак објављених стручних и
научних радова, доказ надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 72, став 4 Закона о високом
образовању и друге доказе о испуњености услова
по овом конкурсу. Сву документацију са доказима о
испуњености услова конкурса кандидати су обавезни да доставе и у електронском облику, на начин
утврђен Упутством за примену, начин достављања,
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка избора у
звање, број IV-06-279 од 11.04.2016. године и Одлуком о изменама и допунама наведеног упутства, број
IV-06-62/6 од 17.01.2017. године (доступно на сајту
Универзитета у Крагујевцу www.kg.ac.rs/dokumenti_
izbori.php). Рок за подношење пријаве на конкурс је
15 дана од дана објављивања. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати.
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КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОШ „ДИМИТРИЈЕ ПРИЦА”
Доња Брњица

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 88/2018 - др. закони и 10/2019)
и Правилником о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гл.
РС”, бр. 108/2015) и то: да има одговарајуће високо образовање за наставника у основној школи,
односно психолога и педагога 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 четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2)
мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидат треба и: да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело утврђено у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања за које
је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месесца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да није осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу
раније дужности; да има држављанство Републике
Србије, да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, да има дозволу за рад
наставника, педагога или психолога; обуку и положен испит за директора установе, да има најмање
осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кадидат
са одговарајућим образовањем, дужност директора
може да обавља лице које има образовање из става 140 ст. 3 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17,
88/2018 - др. закони и 10/2019) и најмање 10 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи
доказе да испуњава наведене услове и то: оверен
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом
одговарајућем високом образовању; доказ о поседовању дозволе за рад - оверену копију уверења о
положеном стручном испиту или испиту за лиценцу; доказ о годинама рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања - потврду у оригиналу или
овереној фотокопији о годинама рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
образовања од најмање 8 година; уверење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак (не старије од 6 месеци); уверење
надлежне службе МУП-а о казненој евиденцији за
кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, не старије од 6 месеци; уверење о држављанству РС у ори-

гиналу или овереној копији, не старије од 6 месеци;
уверење Привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ
у вршењу раније дужности, не старије од 6 месеци;
извод из матичне књиге рођених у оригиналу или
овереној фотокопији; доказ/уверење да кандидат
има обуку и положен испит за директора у оригиналу
или овереној копији (пријава која не буде садржала
доказ о савладаној обуци и испиту за директора 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
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад
- српски језик (само за кандидата који образовање
није стекао на српском језику). Кандидат доставља
потврду одговарајуће високошколске установе да
је положио испит из српског језика у оригиналу или
овереној фотокопији; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег
вредновања за кандидата који је претходно обављао
дужност директора школе, оверена копија; у супротном је потребно доставити потврду надлежне Школске управе да у периоду његовог мандата није вршен
стручно-педагошки надзор школе; биографију са
кратким прегледом кретања у служби и предлогом
програма рада директора школе; 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 издато од стране надлежне установе;
формулар о пријави преузет са сајта Министартсва просвете, науке и технолошког развоја РС. Рок
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне приајве неће се узети у разматрање.
Пријава са доказима и пратећом документацијом
подноси се препорученом поштом на адресу: ОШ
„Димитрије Прица”, Доња Брњица, Девет Југовића,
38205 Грачаница или се лично предаје секретаријату у затвореним ковертама, са назнаком „За конкурс
за директора установе”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Додатне
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, број телефона: 064/5452-218.

К РА Г У Ј Е В А Ц
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

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

Редовни професор за ужу научну
област Атомска, молекулска и
оптичка физика
у Институту за физику Факултета

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области
физичких наука. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС” 88/17,
27/18 - други закон и 73/18), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и
поступку за избор у звање наставника Универзитета
у Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о
условима за избор наставника Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен
избор пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих
услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз
пријаву неопходно је доставити биографију са
подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми
и списак и сепарате објављених радова, односно
радова за који поседују потврду да су прихваћени за
објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су, такође, дужни да уз пријаву на конкурс
доставе и одговарајуће доказе надлежних органа
поводом чињенице да нису правоснажном пресудом
осуђени за кривично дело против полне слободе,
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фалсификовања исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова у
високошколској установи. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу научну
област Биохемија
у Институту за биологију и екологију
Факултета, на одређено време, на пет
година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области биолошких наука. Остали услови утврђени су Законом
о високом образовању (“Сл. гласник РС” 88/17, 27/18
- други закон и 73/18), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку
за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о условима
за избор наставника Факултета и Правилником о
систематизацији послова и радних задатака Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор
пријављених кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих
услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз
пријаву неопходно је доставити: биографију са
подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми
и списак и сепарате објављених радова, односно
радова за који поседују потврду да су прихваћени за
објављивање до момента пријаве на конкурс. Кандидати су, такође, дужни да уз пријаву на конкурс
доставе и одговарајуће доказе надлежних органа
поводом чињенице да нису правоснажном пресудом
осуђени за кривично дело против полне слободе,
фалсификовања исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова у
високошколској установи. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.”

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу научну
област Биохемија
у Институту за хемију Факултета, на
одређено време, на пет година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области
хемијских наука. Остали услови утврђени су Законом
о високом образовању („Сл. гласник РС”, 88/17, 27/18
- други закон и 73/18), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником о ближим условима и поступку
за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, Правилником о условима за
избор наставника Факултета и Правилником о систематизацији послова и радних задатака Факултета, у
складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата.
ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих
услова треба да испуњавају и посебне услове прописане законом и наведеним општим актима. Уз
пријаву неопходно је доставити биографију са
подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми
и списак и сепарате објављених радова, односно
радова за који поседују потврду да су прихваћени за
објављивање до момента пријаве на конкурс. КанБесплатна публикација о запошљавању

дидати су, такође, дужни да уз пријаву на конкурс
доставе и одговарајуће доказе надлежних органа
поводом чињенице да нису правоснажном пресудом
осуђени за кривично дело против полне слободе,
фалсификовања исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова у
високошколској установи. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „ПРОТА СТЕВАН ПОПОВИЋ“
34322 Чумић
тел. 034/576-059

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: На конкурс за избор директора може се
пријавити кандидат који поред општих услова за
пријем у радни однос утврђених у закону испуњава и следеће посебне услове: да има одговарајуће
образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 10/2019), да испуњава услове из члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр.
88/2017); да испуњава услове из члана 122 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“ бр.88/2017).
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс
достави оверену копију дипломе о стеченом образовању, потврду о радном искуству у области образовања, оверену копију уверења о положеном стручном испиту, уверење да није осуђиван за кривична
дела која онемогућавају рад у просвети, уверење
надлежног суда да се против њега не води истрага
(не старије од 6 месеци), уверење о држављанству,
уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (не старије
од 6 месеци). Поред наведеног, кандидат треба у
пријави да наведе биографске податке са кратким
прегледом кретања у досадашњој служби, као и
податке о стручном усавршавању и организационим способностима (план активности за унапређење
рада школе). Директор школе се именује на период од четири године. Рок за подношење пријава на
конкурс је 15 дана од дана објављивања. Пријаве са
потребном документацијом слати на горенаведену
адресу. Телефон за информације: 034/576-059.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3
тел. 034/303-500

Наставник у звање ванредног
професора, за ужу научну
област Финансије, финансијске
институције и осигурање наставни предмет Јавне финансије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају општи
предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чл.
72 ст. 4 Закона о високом образовању и чл. 135 ст.
1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују
потврдом надлежног органа (полицијске управе), да
нису осуђивани за кривична дела прописана наведеним прописима; научни назив доктора наука из
научне области Економске науке. Услови утврђени
одговарајућим одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, Упутства Универзитета у Крагујевцу за примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање
релевантних докумената које кандидат доставља у
току поступка избора у звање и Статута Економског
факултета у Крагујевцу, у складу са којима ће бити
извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и: биографију; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; оверене фотокопије диплома или уверења којима се потврђује стручна спрема,
уверење полицијске управе органа да кандидат није
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; уверење суда да против
кандидата није покренута истрага и да није подигнута
оптужница; списак стручних и научних публикација, а
за кандидате који су у радном односу на Економском
факултету у Крагујевцу и резултате усвојене анкете
студената. Правноваљану конкурсну документацију
са доказима о испуњености услова конкурса, кандидати су обавезни да доставе и у електронској форми
(на компакт диску - CD). Конкурс је отворен 15 дана.
Пријаве са документима, са назнаком “За конкурс”,
доставити на адресу: Економски факултет, 34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3.

ГИМНАЗИЈА “МИЛОШ САВКОВИЋ”
34300 Аранђеловац, Јосипа Грушовника 1
тел. 034/711-051

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос предвиђени
су чланом 139, чланом 155 став 1 и 2 тачка 1 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/17), и то: 1) да кандидат има одговарајуће образовање: 1. професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; 2. професор, односно дипломирани
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; 3. професор, односно дипломирани филолог
за југословенску књижевност и општу књижевност; 4.
професор српскохрватског језика са јужнословенским
језицима; 5. професор југословенске књижевности и
српског језика; 6. професор југословенске књижевности са страним језиком; 7. професор српског језика
и књижевности; 8. професор српске књижевности и
језика; 9. професор српске књижевности и језика са
општом књижевношћу; 10. дипломирани филолог за
књижевност и српски језик; 11. дипломирани филолог за српски језик и књижевност; 12. дипломирани
филолог српског језика са јужнословенским језицима;
13. мастер професор језика и књижевности (студијски
програми: Српски језик; Српски језик и књижевност;
Српска књижевност; Српска књижевност и језик;
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика;
Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и
компаративна књижевност); 14. мастер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и
језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик
и компаративна књижевност). Лица која су стекла
академско звање мастер морају имати претходно
завршене основне академске студије на студијским
програмима Српски језик и 2 књижевност; Српска
књижевност и језик; Српска књижевност и језик са
компаратистиком; Српска филологија: српски језик и
књижевност; Србистика. 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 3 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 из 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; 5) да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
10.04.2019. | Број 824 |
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ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар који се
налази на сајту Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, потребно је поднети следећа
документа: кратку биографију, диплому о стеченом образовању, држављанство Републике Србије
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге
рођених, извод из казнене евиденције МУП-а РС (не
старије од 6 месеци) прибавља кандидат. Доказ о
психичкој, физичкој и здравственој способности прибавља кандидат који буде закључио уговор о раду.
Уколико се на овај конкурс подносе фотокопије докумената, оне морају бити оверене. Пријаве са потребном документацијом доставити у року од 8 дана од
дана објављивања огласа, на горенаведену адресу,
са назнаком: „За конкурс - наставник српског језика и
књижевности”. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће узимати у разматрање. Телефон за информације: 034/711-051.

доставља пре закључења уговора о међусобним
правима и обавезама. Рок за подношење пријава на
конкурс је 15 дана од дана његовог објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у
разматрање. Пријаве са назнаком “Конкурс за директора школе” слати на адресу: ОШ „Доситеј Обрадовић” 34106 Ердеч, Партизанских курира бб.

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

пробни рад 3 месеца

34106 Ердеч, Партизанских курира бб

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат за директора треба да испуњава
услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања
и то: 1. да поседује одговарајуће високо образовање,
прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања, за наставника те
врсте школе и подручје рада, за педагога и психолога; да поседује дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника(лиценцу); да има обуку
и положен испит за директора и најмање 8 година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 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 3 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 против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, непостојање дискриминаторног понашања; 4.
да има држављанства Републике Србије; 5. да зна
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
поднесе доказе о ипуњености услова: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу;
уверење о обуци и положеном испиту за директора
школе (изабрани директор који нема положен испит
за директора дужан је да га положи у року од две
године од дана ступања на дужност); потврду о раду
у области образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања (најмање 8 година);
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и ученицима - лекарско уверење, не старије од 6 месеци, подноси се пре закључења уговора о раду; уверење о неосуђиваности;
уверење о држављанству Републике Србије - старије
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених; доказ
о знању српског језика и језика на којем се остварује
образовно-васпитни рад у школи, уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику;
кратак преглед кретања у служби са биографским
подацима; оквирни план рада за време мандата;
уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно обављало дужност директора школе, дужно је
да достави резултате стручно-педагошког надзора
школе и оцену спољашњег вредновања. Сви докази о испуњености услова достављају се уз пријаву
на конкурс, осим доказа о психичкој, физичкој и
здравственој способности, који изабрани кандидат
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К РА Љ Е В О
СТУДИО ЗА ЕДУКАЦИЈУ
“ЛОГОСАН“

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

Дипломирани/мастер дефектологлогопед
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.

ОШ „ПЕТАР НИКОЛИЋ”
36202 Самаила
тел. 036/5882-002

Наставник француског језика

са 56% радног времена, за рад у
Самаилима, на одређено време ради
замене одсутне запослене преко 60
дана, породиљско одсуство и одсуство
ради неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат
поред општих услова предвиђених Законом о раду
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14
, 13/17 - одлука УС, 113/2017, 95/2018- аутентично
тумачење), треба да испуњава и посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140
став 1 тачка 1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана,
чл. 142 ст. 1 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018).
Степен и врста образовања морају бити у складу са
чл. 3 ст. 1 тачка 3 подтачка 1 Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Просветни гласник” бр. 11/2012,
15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/2018 ). Кандидат мора
да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са
Европским системом преноса бодова. Наставник који
је у току студија положио испит из педагогије и психологије или положио стручни испит, односно испит за
лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст.
1 овог Закона. Кандидат који који нема образовање из
члана 142 став 1 овог закона, обавезан је да га стекне
у року од једне, а највише две године од дана пријема
у радни однос, као услов полагања испита за лиценцу. Кандидат треба да има држављанство Републике
Србије (уверење о држављанству у оригиналу или
овереној копији); психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење се подноси пре закључења уговора о раду
са изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена 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 слобо-

де, 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 језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик. Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
а који се налази у делу „Ново на сајту”, а потребну
документацију заједно са одштампаним пријавним
формуларом доставља школи. Уз захтев кандидат
доставља: оверен препис (копију) дипломе о завршеном образовању са исправом којом се доказује да је
кандидат стекао образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, односно доказ о
положеним испитима из педагогије и психологије или
доказ да је кандидат положио стручни испит - испит за
лиценцу; извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија); уверење о држављанству (не
старије од 6 месеци - оригинал или оверена копија);
доказ да кандидат није осуђиван за напред наведена кривична дела, извод из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова
надлежне полицијске управе; доказ да кандидат зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад српски језик, у обавези су да доставе само они кандидати који образовање нису стекли на српском језику,
а доказује се потврдом одговарајуће високошколске
установе да је кандидат положио испит из српског
језика. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.
Пријаве слати на адресу школе: ОШ „Петар Николић“
Самаила, 36202 Самаила, са назнаком „За конкурс“
или донети лично, радним даном од 8.00 до 12.00
часова. За додатне информације обратити се секретаријату школе, на телефон: 036/5882-002, 5882-080.

КРУШЕВАЦ
ОШ „ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА“
37212 Сталаћ, С. Синђелића 4
тел. 037/806-105

Наставник музичке културе
са 25% радног времена,
на одређено време

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице
које поред општих услова прописаних Законом о
раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 -УС и 113/17) испуњава и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система и образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр.
88/2017, 27/2018 и 10/2019), и то: има одговарајуће
високо образовање стечено на: студијама другог
степена, основним студијама у трајању од најмање
четири године по прописима до 10. септембра 2005.
године, на студијама првог степена; стручни назив:
академски музичар, дипломирани музички педагог,
дипломирани музички композитор, дипломирани
музичар, диригент, дипломирани музичар музиколог,
наставник музичке културе; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децоми 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 РС; да зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интерент старници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, у складу са
чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања. Уз пријавни формулар кандидати треба да доставе: биографију, оверену фото-
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копију дипломе о стеченом образовању, уверење да
нису осуђивани правоснажном пресудом, уверење
о држављанству, извод из матичне књиге рођених,
доказ да знају српски језик (доставља кандидат који
одговарајуће знање није стекао на српском језику),
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом. Пријаве доставити лично или поштом, са назнаком: „За конкурс
- пријем у радни однос на радном месту наставник
музичке културе - не отварати“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ “ЖАБАРЕ”
37233 Жабаре бб, Врбница
тел. 037/388-2218

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2,
члана 122 и 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18
и 10/19), то јест високо образовање стечено: 1) на
студијама другог степена - мастер академске студије,
мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука - у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета) или 2) на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; поседовање дозволе за рад (лиценце)
наставника, васпитача и стручног сарадника; поседовање лиценце за директора установе (кандидат
који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али
ће бити дужан да испит за директора установе положи у року од две године од дана ступања на дужност); поседовање психичке, физичке и здравствене
способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; знање српског језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање
дискриминаторног понашања на страни кандидата,
утврђеног у складу са законом; најмање осам година
рада на пословима образовања и васпитања у установи за образовање и васпитање, након стеченог
одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора Школе може бити изабрано и лице које, уз испуњеност
осталих горе наведених услова, има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 истог закона, то јест
високо образовање стечено на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама
у трајању од три године, или више образовање, за
наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен
испит за директора установе и најмање десет година рада на пословима васпитања и образовања у
установи, после стеченог одговарајућег образовања.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом
Бесплатна публикација о запошљавању

образовању; оверен препис/фотокопију уверења о
положеном стручном испиту или испиту за лиценцу;
уверење надлежног суда да против кандидата није
покренут кривични поступак и да није покренута
истрага(не старије од 6 месеци); 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(не
старије од 6 месеци); уверење Привредног суда да
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом
за привредни преступ у вршењу раније дужности(не старије од 6 месеци); уверење о држављанству
Републике Србије(оригинал или оверена фотокопија
не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге
рођених; фотокопија важеће личне карте или очитана биометријска лична карта; доказ да кандидат
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад-српски језик(само кандидат који образовање
није стекао на српском језику); потврду о радном
искуству најмање 8 година у области образовања
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања(оригинал); уверење о положеном испиту за
директора(пријава која не буде садржала уверење
неће се сматрати непотпуном а изабрани кандидат
ће бити у обавези да у законском року положи испит
за директора школе); лекарско уверење да има психичку,физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима(прибавља се пре закључивања
уговора о раду на одређено време). Осим утврђивања испуњености услова за избор директора,
комисија цени доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата(извештај просветног
саветника). Уколико се на конкурс пријави лице које
је претходно обављало дужност директора установе,
дужно је да достави резултате стручно педагошког
надзора установе и оцену спољашњег вредновања.
Доставити и биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Рок за пријављивање на конкурс је 15
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са документацијом и прилозима достављају се искључиво поштом на адресу:
Основна школа „Жабаре”, Жабаре бб, 37233 Врбница, са назнаком „Пријава на конкурс за директора”
или лично у секретаријат школе. Додатне информације о конкурсу могу се добити путем телефона.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“
16211 Губеревац
тел. 016/3488-442

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане члановима 122, 139 и
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 и
10/19): 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; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног

лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије; да зна српски
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад; да има дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника; да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
има положен испит за директора установе (изабрани кандидат који нема положен испит за директора
дужан је да га положи у року од 2 године од ступања
на дужност).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да приложи: оверен препис/оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању; оверен препис/оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; оригинал/оверену фотокопију потврде
о радном стажу, најмање 8 година рада у области
образовања (не старију од 6 месеци); оригинал/оверену фотокопију уверења надлежног суда да против
кандидата није покренут кривични поступак, донета
наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето решење о одређивању притвора (не
старије од 6 месеци); оригинал/оверену фотокопију
уверења да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за наведена кривична дела из чл. 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (не старије од 6 месеци); оригинал уверења да лице није правоснажно осуђено за привредни преступ у у вршењу раније дужности; оригинал/
оверену фотокопију уверења о држављанству (не
старије од 6 месеци); оригинал/оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених са холограмом
(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,
односно ако стручно-педагошки надзор није вршен
и није вршено спољашње вредновање установе,
изјаву да није вршено; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (оригинал, не старије од 6 месеци); пријаву на конкурс, са радном биографијом и
прегледом кретања у служби и 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 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 одштампан формулар,
заједно са пријавом на конкурс за избор директора
и потребном документацијом, доставља на адресу
школе, у затвореној коверти са назнаком „Конкурс
за избор диреткора школе“, лично или путем поште.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе,
радним даном од 9 до 12 часова, путем телефона:
016/3488-442.

Национална служба
за запошљавање
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ОСНОВНА ШКОЛА
“СТОЈАН ЉУБИЋ”
16206 Косанчић
тел. 016/827-692

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане одредбама члана 139 чл. 140 и чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања(“Сл.
гласник РС” бр.88/17) и Правилником о степену и
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи(“Сл. гласник РС” бр.11/12,
15/13, 2/16, 10/1116, 11/16 и 2/17 и 13/18), и то:
мора 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 (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 4 године по пропису који је
уређивао високо образовањедо 10.09.2005. године;
кандидат мора да има образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова
праксе у установи, у складу са Европским системом
преноса бодова (наставник је обавезан да наведено
образовање стекне у року од једне, а највише две
године од дана пријема у радни однос; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном прсудом 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 ита 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
Републике Србије; да зна језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад (српски језик). Уз попуњен
пријавни формулар који се преузима на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, кандидат је обавезан да приложи: диплому о стеченом одговарајућем степену и
врсти образовања оцена фотокопија/препис); доказ
о образовању из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 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 (уверење или други одговарајући документ о положеном
испиту из педагогије и психологије у току студија
или доказ о пложеном стручном испиту, испиту за
лиценцу-оерена фотокопија/препис); доказ о неосуђиваности из надлежне полицијске управе МУП-а
и уверење надлежног Привредног суда; уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци, оверена
фотокопија); уколико кандидат није стекао средње,
више или високо образовање на српском језику,
доказ о положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ
о неосуђиваности кандидата прибавља школа по
службеној дужности. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања огласа лично или на
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање.
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НИШ
ГИМНАЗИЈА
“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

18000 Ниш, Бранка Радичевића 1

Наставник српског језика и
књижевности

са 44,45% радног времена, односно са
по 17,45 сати недељно, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће 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 или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука или 2. образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године - професор, односно дипломирани филолог за
српскохрватски језик и југословенску књижевност;
професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; професор
српскохрватског језика са јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности и српског језика; професор југословенске књижевности
са страним језиком; професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика;
професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српски
језик и књижевност; дипломирани филолог српског
језика са јужнословенским језицима; мастер професор језика и књижевности (студијски програми:
Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска
књижевност; Српска књижевност и језик; Српска
књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност; Компаративна књижевност са
теоријом књижевности); мастер филолог (студијски
програми: Српски језик; Српски језик и књижевност;
Српска књижевност; Српска књижевност и језик;
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика;
Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и
компаративна књижевност); мастер професор предметне наставе; да кандидат има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик. Уз пријаву на конкурс
доставити: одштампан попуњен пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја који је доступан
на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, на насловној страни са
ознаком Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања; диплому или уверење
о завршеном одговарајућем образовању, извод из
података казнене евиденције надлежне полицијске

управе (казнена евиденција се води код полицијских
управа према месту рођења кандидата), извод из
матичне књиге рођених-венчаних за удате; уверење
о држављанству (не старије од шест месеци); доказ
о знању српског језика уколико је образовање стечено да другом језику; уверење о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу уколико га кандидат поседује или фотокопију индекса о положеним
испитима из педагогије и психологије у току студија.
Уколико кандидат не поседује лиценцу за наставника или образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, обавезан је да га/је стекне
у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу наставника. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Документа се достављају у оригиналу или овереној фотокопији. Пријаве са потпуном документацијом доставити Гимназији “Светозар
Марковић” у Нишу, Бранка Радичевића 1, у року од
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне,
неблаговремене и пријаве уз које су достављене
неоверене фотокопије се неће разматрати. Ближе
информације на телефон 018/242-984.

Наставник српског језика и
књижевности

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће 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 или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука или 2. образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године - професор, односно дипломирани филолог за
српскохрватски језик и југословенску књижевност;
професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик; професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; професор
српскохрватског језика са јужнословенским језицима; професор југословенске књижевности и српског језика; професор југословенске књижевности
са страним језиком; професор српског језика и књижевности; професор српске књижевности и језика;
професор српске књижевности и језика са општом
књижевношћу; дипломирани филолог за књижевност и српски језик; дипломирани филолог за српски
језик и књижевност; дипломирани филолог српског
језика са јужнословенским језицима; мастер професор језика и књижевности (студијски програми:
Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска
књижевност; Српска књижевност и језик; Српска
књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност; Компаративна књижевност са
теоријом књижевности); мастер филолог (студијски
програми: Српски језик; Српски језик и књижевност;
Српска књижевност; Српска књижевност и језик;
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски
језик и компаративна књижевност); мастер професор предметне наставе; да кандидат 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
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из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик. Уз пријаву на конкурс
доставити: одштампан попуњен пријавни формулар
са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја који је доступан
на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, на насловној страни са
ознаком Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања; диплому или уверење
о завршеном одговарајућем образовању, извод из
података казнене евиденције надлежне полицијске
управе (казнена евиденција се води код полицијских
управа према месту рођења кандидата), извод из
матичне књиге рођених-венчаних за удате; уверење
о држављанству (не старије од шест месеци); доказ
о знању српског језика уколико је образовање стечено да другом језику; уверење о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу уколико га кандидат поседује или фотокопију индекса о положеним
испитима из педагогије и психологије у току студија.
Уколико кандидат не поседује лиценцу за наставника или образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, обавезан је да га/је стекне
у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу наставни-ка. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Документа се достављају у оригиналу или овереној фотокопији. Пријаве са потпуном документацијом доставити Гимназији “Светозар
Марковић” у Нишу, Бранка Радичевића 1, у року од
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне,
неблаговремене и пријаве уз које су достављене
неоверене фотокопије се неће разматрати. Ближе
информације на телефон 018/242-984.

шање; да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик. Уз пријаву на конкурс доставити:
одштамшан попуњен пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја који је доступан на сајту
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије, на насловној страни са ознаком
Формулар за пријем у радни однос у установи образовања и васпитања; диплому или уверење о завршеном одговарајућем образовању, извод из података казнене евиденције надлежне полицијске управе
(казнена евиденција се води код полицијских управа
према месту рођења кандидата), извод из матичне књиге рођених - венчаних за удате; уверење о
држављанству (не старије од шест месеци); доказ
о знању српског језика уколико је образовање стечено да другом језику; уверење о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу уколико га кандидат поседује или фотокопију индекса о положеним
испитима из педагогије и психологије у току студија.
Уколико кандидат не поседује лиценцу за наставника или образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина, обавезан је да га/је стекне
у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за
лиценцу наставника. Доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду. Документа се достављају у оригиналу или овереној фотокопији. Пријаве са потпуном документацијом доставити Гимназији “Светозар
Марковић” у Нишу, Бранка Радичевића 1, у року од
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне,
неблаговремене и пријаве уз које су достављене
неоверене фотокопије се неће разматрати. Ближе
информације на телефон: 018/242-984.

Наставник биологије

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства

са 50% радног времена, односно са по
20 сати недељно, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: одговарајуће 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 или интердисциплинарне,
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће
научне, односно стручне области или области педагошких наука или 2. образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године - професор биологије; дипломирани молекуларни биолог и физиолог;
дипломирани биолог; дипломирани биолог, смер
заштита животне средине; дипломирани професор
биологије; дипломирани биолог - еколог; дипломирани биолог - мастер; дипломирани биолог заштите
животне средине; мастер биолог; мастер професор
биологије; дипломирани професор биологије - мастер; да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понаБесплатна публикација о запошљавању
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Васпитач

УСЛОВИ: високо образовање за васпитача или
стручног сарадника стечено на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године, образовање стечено на
основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао образовање
до 10. септембра 2005. године, одговарајуће високо
образовање за васпитача на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије),
студије у трајању од три године или више образовање васпитно-образовне струке, одговарајуће високо образовање на студијама првог степена (основне
академске, односно струковне и специјалистичке
струковне студије), студије у трајању од три године
или више образовање, одсек за образовање васпитача предшколских установа, положен испит за
лиценцу за васпитача. Кандидат треба и: 1) да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом, 2) 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; 3) да има држављанство Републике
Србије, 4) да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве подносити на адресу:
Предшколска установа „Лане“ Дољевац, Др Михајла
Тимотијевића 5, 18410 Дољевац. Уз пријавни формулар за конкурс, који се преузима са интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког

развоја, кандидати треба да доставе следећа документа: диплому о завршеној школи, уверење о положеном испиту за лиценцу, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству, потврду о неосуђиваности, оригинал или оверене копије које нису
старије од 6 месеци. Лекарско уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности доставља се
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
НИШ
Ниш, Душана Поповића 22а

Дипломирани правник

2 извршиоца (пожељно је да један
извршилац буде ОСИ)
УСЛОВИ: радно искуство, познавање MS Office пакета. Пријаве слати на мејл: info@fpn.rs или на адресу Факултета. Додатне информације на телефон:
018/278-000.

ОШ „ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ”
18252 Мерошина, Нишка бб

Административно-финансијски
радник

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог до повратка са
боловања
УСЛОВИ: прописани у чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 88/2017, 27/2018 - други закони и 10/2019) и
чл. 47 Правилника о организацији и систематизацији
послова ОШ “Јастребачки партизани” и то: лице које
има четврти степен стучне спреме (економска школа или гимназија). Кандидат треба да има: психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 139 став
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17); држављанство Републике Србије; да зна српски језик.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
приложи: краћу биографију са адресом и контакт
телефоном; оверену фотокопију дипломе о стеченој
стручној спреми; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених - оверену фотокопију; доказ о неосуђиваности. Конкурс
спроводи конкурсна комисија коју именује директор
школе. Лекарско уверење да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о
раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса, а пријаве са назнаком „За
конкурсну комисију”, слати на горенаведену адресу.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Ближа обавештења се могу добити у
секретаријату школе, на телефон 018/4892-036.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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НОВИ ПА ЗАР
ГИМНАЗИЈА ТУТИН
36320 Тутин, 7. јула 18

Секретар

на одређено време до повратка
запослене са породиљског боловања
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у
погледу врсте и степена стручне спреме предвиђене Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
гимназији. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана
објављивања. Уз пријаву на конкурс доставити: оверен препис дипломе, лекарско уверење, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених,
уверење да кандидат није осуђиван за кривична
дела предвиђена Кривичним законом, односно да
не постоји забрана обављања послова. Пријаве са
потпуном документацијом слати на адресу школе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића бб
тел. 020/385-710, 385-709

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства
и одсуства са рада ради неге детета,
најдуже до 31.08.2019. године
УСЛОВИ: предвиђени чланом 139, 140, 142 Закона
о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, број 88/2017) и Правилника о степену и
врсти образовања наставника и струцних сарадника
у основној сколи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник“ број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016
и 2/2017). У радни однос могу бити примљена лица
која испуњавају одређене услове: 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 одговарајуце науцне, односно
струцне области или области педагошких наука, при
чему мора да има завршене студије првог степена
из научне односно стручне области за одговарајуéи
предмет, односно групу предмета, 2) на основним
студијама у трајању од најмање цетири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005.године. Кандидат мора да има:
1. одговарајуће образовање, 2. 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, запуштење и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће; за кривична
дела примање или давање мита; за кривично 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 (босански) на
ком 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)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а докази из става
1 тачка 2 овога члана прибавља се пре закључења
уговора о раду. Обавезно образовање лица из члана
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140 овога закона је и образовање из психолошких,
педагошких и методичких дисеиплина 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства, 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. Конкурс остаје отворен 8
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.
Пријаве слати на адресу: ОШ „Вук Караџић“, Нови
Пазар, Генерала Живковића бб.

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА
И КОЖЕ - НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/318-373

1. Наставник математике

са 65% норме часова, на одређено
време преко 60 дана, до повратка
запослене са породиљског одсуства и
одсуства ради неге детета

2. Наставник математике

са 10% норме часова, на одређено
време преко 60 дана, до повратка
запосленог са места директора
УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено
лице, под условима прописаним Законом и ако: 1.
има одговарајуће образовање; 2. има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 3. да није осуђивано правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство
Републике Србије, 5. да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Образовање наставника, васпитача и стручних сарадника из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина, у складу са
чланом 142 став 2 Закона о основама система образовања и васпитања, наставник, васпитач и стручни
сарадник је обавезан да стекне у року од једне године, а највише две године од дана пријема у радни
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Уз
одштампани примерак пријемног формулара који је
прописан на званичној интернет страници Министарства просвете, кандидати су дужни да доставе
следећу документацију: доказ о стручној спреми
(диплома), извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о познавању језика на
коме се обавља образовно-васпитни рад, уверење
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања.
Напомена: лекарско уверење кандидат прилаже пре
закључивања уговора о раду. Пријаве са потпуном
документацијом достављају се на адресу: Школа за
дизајн текстила и коже - Нови Пазар, Вука Караџића
бб, 36300 Нови Пазар. Конкурс остаје отворен осам
дана од дана оглашавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Контакт телефон:
020/318-373.

www.nsz.gov.rs

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

36320 Тутин, Његошева 13
тел./факс: 020/811-180

Професор српског језика као
нематерњег у млађим разредима
са 96% радног времена

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 и да зна српски и босански језик.

Дипломирани економиста за
финансијско-рачуноводствене
послове

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: услови у складу са чланом 18 Правилника о организацији и систематизацији послова ОШ
„Вук Караџић”. 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 адресу: Основна школа „Вук Караџић”, Тутин, Његошева 13, 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.

НОВИ СА Д
ГИМНАЗИЈА “20. ОКТОБАР”

Бачка Паланка, Трг братства и јединства 23
тел. 021/751-235

Наставник ликовне културе

са 50% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос на место наставника може
да буде примљено лице под условима прописаним
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018
- др. закон и 10/2019) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника, стручних сарадника и
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС
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- Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017,
11/2017 и 13/2018). Кандидат треба 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; држављанство Републике Србије; да зна
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију
заједно са пријавним формуларом доставља школи.
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу следећу документацију: кратку биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању (кандидати који су стекли академско
звање мастер достављају и диплому са основних
академских студија); уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе (о неосуђиваности
за горе наведена кривична дела), не старије од два
месеца од дана објављивања конкурса - оригинал
или оверена фотокопија; уверење о држављанству
(не старије од шест месеци) - оригинал или оверена
фотокопија; доказ о знању српског језика на којем се
остварује образовно-васпитни рад ( доставља кандидат уколико није стекао одговарајуће образовање на
српском језику); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима (лекарско
уверење не старије од 6 месеци), прибавља се пре
закључења уговора о раду. Пријаве са потребном
документацијом подносе се у року од 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве, као и фотокопије докумената које нису оверене од стране надлежног органа, неће се узети у разматрање. Ближа обавештења
могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 021/751-235.

Школа је знање,
посао је занат
Бесплатна публикација о запошљавању

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”

21240 Тител, Милоша Црњанског 3

Наставник руског језика

са 78% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана, за рад у издвојеном
одељење 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, 27/2018 - др. закони и 10/2019), 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 језик), мастер професор слависта - руски
језик и књижевност; мастар 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 кандидат није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или оверена фотокопија, 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 на конкурс је
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
разматране. Пријаве се достављају на адресу школе.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секратара школе на телефон: 021/2960-031.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “9. МАЈ”

21400 Бачка Паланка, Краља Петра Првог 2

Наставник предметне наставе ликовна култура

са 35% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове прописане Законом о раду, услове из чл. 139, чл. 140
и 142 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 10/2019): 1)
да имају одговарајуће образовање у складу са чланом
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 др. закони и 10/2019); 2) да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима;
3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају српски језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат
мора да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу,
сматра се да има наведено образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина. Кандидати уз попуњен пријавни формулар који преузимају са
званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја: http://www.mpn. gov.rs,
достављају: кратку биографију или CV; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; извод из матичне књиге рођених (не старији од
6 месеци, оригинал или оверену фотокопију); уверење
о држављанству (не старије од 6 месеци, оригинал или
оверену фотокопију); уверење МУП-а о неосуђиваности за кривична дела из тачке 3; лекарско уверење
да имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (доказ подноси кандидат
пре закључења уговора о раду). Пријаве се подносе у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу
школе или донети лично у просторије школе, радним
даном од 08.00 до 14.00 часова. Ближа обавештења
могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 021/6041-472.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„Др РАДИВОЈ УВАЛИЋ”
21400 Бачка Паланка
Трг братства и јединства 23

Наставник предметне наставе ликовна култура

са 20% радног времена, на одређено
време ради замене одсутне запослене
преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште
услове прописане Законом о раду, услове из чл. 139,
140 и 142 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18,
10/2019): 1. да имају одговарајуће образовање; 2. да
имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани
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правоснажном пресудом за кривично дело утврђено чланом 139 став 1 тачка 3 Закона; 4. да имају
држављанство Републике Србије; 5. да знају језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад (српски
језик). Кандидат, такође, треба да испуњава услове
у погледу степена и врсте образовања у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стучним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016,
13/2016 - испр. 13/2016, 13/2018). Кандидат мора
да има образовање из психолошких, педагошких и
методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова. Кандидат
који је у току студија положио испите из педагогије и
психологије или је положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има наведено образовање из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина. Каандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Уз пријавни
формулар са кратком биографијом, кандидат доставља следећа документа: оригинал или оверену
копију дипломе (доказ о одговарајућем образовање); доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1
тачка3) Закона - уверење из МУП-а, не старије од 6
месеци; извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија, не старије од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или оверена копија
- не старије од 6 месеци); доказ 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 праксе
у установи, у складу са Европским системом преноса
бодова (оригинал или оверена копија потврде), сматраће се да кандидат има поменуто образовање и
уколико достави доказ да је у току студија положио
испите из педагогије и психологије (оверену фотокопију индекса) или доказ да је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању српског језика, као
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад
у школи, доставља се само уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику; доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима кандидат подноси
пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву је 8
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве
са неовереном документацијом, неће се разматрати.
Пријаве слати на адресу школе или донети лично у
просторије школе, радним даном од 8.00 до 13.00
часова.

студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: (1) студије другог с тепена
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; обавезно образовање 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 мертодичких дисциплина и шест бодова праксе у
установи у складу са Европским системом преноса
бодова. Степен и врста образовања морају бити у
складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-васпитни
рад из изборних предмета у основној школи (“Службени гласник - Просветни гласник”, број 11/12, 15/13,
10/16, 11/16, 2/17). Кандидат треба и да: има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на коме остварује
образовно-васпитни рад.

ОСНОВНА ШКОЛА “ПЕТАР КОЧИЋ”

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОЗЕФ МАРЧОК ДРАГУТИН“

21235 Темерин, Народног фронта 80

Наставник предметне наставе биологија

са 40% радног времена, на одређено
време преко 60 дана, замена одсутног
запосленог изабраног за директора у
првом мандату

Наставник предметне наставе
грађанско васпитање

са 50% радног времена, на одређено
време преко 60 дана, замена одсутног
запосленог изабраног за директора у
првом мандату
УСЛОВИ: Услове испуњава лице које има одговарајуће високо образовање за наставника у складу са
чланом 139 став 1 и члана 140 став 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/2017, 27/18 и 10/19) стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске
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ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. Уз
пријаву на конкурс кандидат доставља: биографију
(CV), доказ о одговарајућем образовању, држављанству РС, доказ из казнене евиденције МУП-а о неосуђиваности, извод из матичне књиге рођених. Доказ
о здравственој способности доставља кандидат који
је изабран, пре закључивања уговора о раду. Уз
пријаву кандидат доставља оригинале или оверене
копије докумената, не старије од шест месеци. Рок за
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Пријаве на конкурс слати на горенаведену
адресу. Контакт телефон: 021/843-372. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.

21412 Гложан, Јозефа Марчока бб

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице
које испуњава услове прописане чланом 122 став 5,
чланом 139 став 1 тачка 1-5, чланом 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и
10/2019). За директора школе може да буде изабрано:1. лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе, за
педагога и психолога; 2. лице које има дозволу за рад
наставника и стручног сарадника; лице које има обуку и положен испит за директора школе; 4. лице које
има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5. лице које има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 6.

лице које није осуђивано правноснажном пресудом за
привредни преступ у вршењу раније дужности или за
кривична дела у складу са Законом, односно које није
осуђивано правноснажном пресудом за кривична
дела из. чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система
образовања и васпитања; 7. лице које има држављанство Републике Србије; 8. лице које зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад (словачки језик). Пријава на конкурс, заједно са
потребном документацијом, доставља се установи.
Рок за подношење пријава са потребном документацијом је 15 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији „Послови”. Потребна документација:
оригинал или оверена фотокопија дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; оригинал
или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту или доказ о положеном испиту за лиценцу (оригинал или оверена фотокопија); оригинал или
оверена фотокопија потврде којом се доказује да кандидат има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, односно осам година радног искуства на пословима образовања и васпитања;
оригинал или оверена фотокопија лекарског уверења
о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима (може из досијеа), а кандидат који
буде изабран - доставља ново лекарско уверење пре
закључења уговора; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених за кандидате који су променили презиме, односно име после издавања дипломе; оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења
о завршеном средњем, вишем или високом образовању на словачком језику или оверена фотокопија
потврде или уверења о положеном испиту из словачког језика по програму одговарајуће високошколске
установе; оригинал или оверена фотокопија уверења
суда да против кандидата није покренут кривични
поступак за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита и друга кривична
дела против службене дужности, за кривично дело
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, оригинал или оверена фотокопија доказа Министарства унутрашњих
послова којим кандидат доказује да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца и за кривична дела утврђена у чл. 139
ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања
и васпитања и оригинал или оверена фотокопија
надлежног привредног суда да кандидат није осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности.
Уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно
је да достави доказ о резултатима стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег вредновања (оригинал или оверену копију). С обзиром да Министарство
просвете Републике Србије није организовало обуку и
полагање испита за директора, пријава која не садржи доказе о томе сматраће се потпуном, уз обавезу да
изабрани кандидат положи испит за директора у року
прописаном законом. Непотпуне и неблаговремено
достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаву са потребном документацијом, са назнаком „Конкурс за директора”, доставити на адресу
(поштом или лично): Основна школа „Јозеф Марчок
Драгутин”, 21412 Гложан, Јозефа Марчока бб. Ближа
обавештења могу се добити од секретара школе, на
број телефона: 021/2700-200.

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
НОВИ САД
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5
тел. 021/6615-897

Фармацеутске науке - доцент
на одређено време од 5 година

Медицинске науке - доцент
са непуним радним временом,
на одређено време од 5 година

Фармацеутске науке - редовни
професор
УСЛОВИ: Уз пријаву кандидати подносе: оверене копије
диплома о завршеним основним студијама, односно
магистарским студијама; диплому о завршеним докторским студијама; професионалну биографију; оригинал
или оверену копију извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверену копију уверења о држављанству;
копију личне карте или пасоша; фотографију у боји; друге доказе који могу користити приликом избора сходно
Закону о високом образовању. Потребно је да кандидати
испуне све услове у складу са Законом о високом образовању, као и Правилником о ближим условима за избор
у звање наставника Универзитета и Факултета. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаву са пратећом документацијом послати електронски на адресу: dekanat@faculty-pharmacy.com или
поштом на адресу: Фармацеутски факултет, Нови Сад,
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5. Након увида у приспеле пријаве извршиће се ужи избор кандидата који ће
бити позвани на интервју.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању доцента или
ванредног професора за ужу
научну област Рачунарска техника
и рачунарске комуникације
на одређено време од 5 година

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

Наставник у звању доцента
или ванредног професора за
ужу научну област Примењене
рачунарске науке и информатика
на одређено време од 5 година,
са 10% радног времена

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

Наставник у звању доцента
или ванредног професора за
ужу научну област Примењене
рачунарске науке и информатика
на одређено време од 5 година
2 извршиоца

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

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

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор техничких наука из области техничке науке грађевинарство, услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању, подзаконским актима 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 нивоа студија, за дипломе стечене у иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе; фотокопирану или очитану личну карту; потврду о оцени резултата педагошког
рада - мишљење студената, уколико кандидат поседује педагошко искуство; потврду из МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично дело
против полне слободе, фалсификовања исправе коју
издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи; фотокопије објављених научних, односно стручних радова
у научним часописима, зборницима или саопштених
на међународним или домаћим научним скуповима,
односно признатих уметничких остварења, оригиналних стручних остварења (пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.), објављених уџбеника,
монографија, практикума или збирки задатака, за ужу
научну, уметничку, односно стручну област за коју
се бира; доказе о руковођењу или учешћу у научним, односно уметничким пројектима, оствареним
резултатима у развоју научно-наставног подмлатка
на факултету, учешћу у завршним радовима на специјалистичким, мастер и докторским академским
студијама; попуњен електронски образац: Реферат
комисије о кандидатима за избор у звање наставника - UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf. Сајту Универзитета у Новом Саду: https://www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje;
Кандидат исти треба да пошаље не e-mail: opstaftn@
uns.ac.rs и то у року предвиђеном за пријаву кандидата. За сваку одредницу коју кандидат испуњава неопходно је приложити доказ у форми одлуке, решења,
потврде и сл. За чланство у удружењима, одборима,
органима управљања и сл., неопходно је доставити
потврду надлежних институција или навести линк са
сајта институције на ком се јасно види кандидатово
учешће у раду. За чланство у комисијама за изборе у
звања, неопходно је доставити решење о именовању
комисије. За учешће у програмским и организационим
одборима скупова, неопходно је доставити потврду о
учешћу или навести линк са сајта институције на ком
се јасно види кандидатово учешће у раду. Као доказе
о цитираности обавезно је доставити потврду Матице
српске, поред које кандидат може доставити и друге
доказе (научне радове у којима се види цитираност,
одштампану листу цитата са Scopus-а и сл.). Ако је
научни рад који представља услов за избор у звање
наставника у штампи, неопходно је да аутор приложи
потврду уредништва часописа са подацима о називу
чланка, ауторима и завршеном процесу рецензирања.
Пријаве слати на горе наведену адресу за сваки конкурс за стицање звања и заснивање радног односа,
посебно. Комисија ће разматрати само благовремене
и потпуне пријаве. Одлука о избору у звање ступа на
снагу почев од дана ступања на снагу уговора о раду.
Рок за пријаву кандидата на конкурс је 8 дана од дана
објављивања.

ПИРОТ
ОШ ”ВУК КАРАЏИЋ”

18300 Пирот, Српских владара 111

1) Професор географије

на одређено време до повратка радника
са боловања
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове у погледу врсте стручне спреме: професор географије, дипломирани географ, професор географије и историје, дипломирани професор биологије
и географије, дипломирани професор географије

и информатике, професор биологије - географије,
професор физике - географије, професор географије
- информатике - дипломирани професор географије
- мастер, дипломирани географ - мастер, мастер
географ, мастер професор географије, мастер професор биологије и географије, мастер професор
географије и информатике, дипломирани географ
- просторни планер. Лица која су стекла академско
звање мастер, односно дипломирани-мастер треба
да имају завршене основне академске студије студијског програма: географија, дипломирани географ, професор географије, двопредметне студије
биологије и географије или двопредметне студије
географије и информатике.

2) Административни радник

са 50% норме, на одређено време до
повратка раднице са породиљског
боловања
УСЛОВИ: завршен IV степен стручне спреме, економске школе или гимназије.

3) Помоћни радник

са 50% норме, на одређено време до
повратка раднице са породиљског
боловања, за рад у матичној школи
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове у погледу врсте стручне спреме: да има завршену
минимум основну школу.

4) Професор физичког васпитања

са 30% норме, на одређено време
до повратка радника са функције
помоћника директора а најдаље до
31.08.2019. године, за рад у истуреном
одељењу у Малом Суводолу
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће
услове у погледу врсте стручне спреме: професор
физичког васпитања, професор физичке културе,
дипломирани педагог физичке културе, професор
физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани
кинезитерапеут, дипломирани професор физичког
васпитања и спорта - мастер професор физичког
васпитања и спорта, мастер професор физичког
васпитања и кинезитерапије, професор физичког
васпитања и спорта, мастер физичког васпитања
и спорта, професор спорта и физичког васпитања,
професор спорта и физичке културе
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и следеће
услове: 1) да има одговарајућу стручну спрему, 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад, 3) да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и да није правноснажном пресудом
осуђен за кривично дело против достојанства личности или морала, 4) да има држављанство Републике Србије, 5) да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Уз пријаву кандидат доставља уверење о држављанству, извод рођених, уверење
да није осуђиван, оверену фотокопију дипломе
или уверење на адресу: ОШ „Вук Караџић“, Српских владара 111, 18300 Пирот или у просторијама секретаријата школе у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
10.04.2019. | Број 824 |

49

Наука и образовање

ПОЖ АРEВАЦ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ
УЧЕНИКА „НИКОЛА ТЕСЛА”
12208 Костолац

Наставник музичке уметности

на одређено време, до повратка
радника са функције в.д. директора
Центра за културу Града Пожаревца, за
25% радног времена
УСЛОВИ: у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о
врсти стручне спреме наставника стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама.
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства и одштапани пријавни формулар
са потребном документацијом достављају установи.
Уз пријаву кандидати дужни су да доставе и следећу
документацију: пријавни формулар (попуњава се на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја); оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству; извод из
матичне књиге рођених; да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима се доказује пре закључења уговора о раду);
уверење да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или 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 доставља кандидат уз конкурсну документацију, а прибавља га код надлежне полицијске
управе; доказ да има образовање из психолошких,
педагошких и методичних дисциплина стечено на
високошколској установи у току студија или након
дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европских системом преноса бодова, напред наведено образовање
наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан
да стекне у року од једне, а највише две године од
дана пријема у радни однос, као услов за полагање
испита за лиценцу; да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве са потребном
документацијом доставити на адресу: Техничка школа са домом ученика “Никола Тесла”, Костолац, Боже
Димитријевића бб. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће узимати у обзир.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТА МИХАЈЛОВИЋ“
12307 Буровац

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 став 1 и 2 и чл.
122 став 5 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018
- др. закони и 10/2019) и то: 1. да има одговарајуће
високо образовање за наставника основне школе,
за педагога или психолога школе стечено: (1) на
студијама другог степена (мастер академске, мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије) и то: (а) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; (б) студије другог степена
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или
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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; 2. да има дозволу за
рад (лиценцу) за наставника и стручног сарадника,
односно положен стручни испит; 3. да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима; 4. да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања,
после стеченог одговарајућег образовања, 5. 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), 6. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7. да није правоснажно
осуђиван за привредни преступ; 8. да се не води кривични поступак - није покренута истрага против кандидата; 9. да има држављанство Републике Србије;
10. да зна српски језик на коме се обавља образовно
васпитни рад
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да
поднесе следећу документацију: оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању (оверену код нотара); оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу за наставника,
односно стручног сарадника (оверену код нотара);
доказ да има најмање осам година рада у установи
у области образовања и васпитања након стеченог
одговарајућег образовања; оригинал доказ или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених; доказ о знању српског
језика (кандидати који су одговарајуће образовање
стекли на српском језику не подносе овај доказ);
доказ да има обуку и положен испит за директора (уколико је кандидат поседује); 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 (не старије од 6 месеци); доказ да није правоснажно осуђиван за привредни преступ (не старији од
6 месеци); доказ да се не води кривични поступак
- није покренута истрага против кандидата (не старији од 6 месеци); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања (доказ подносе само кандидати који су
претходно обављали дужност директора установе);
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора
у раду кандидата - извештај просветног саветника
(доказ подносе кандидати који поседују извештај);
биографију са кратким прегледом кретања у служби
и предлогом програма рада директора школе; доказе о својим стручним и организационим способностима (необавезно). Доказ о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са ученицима (не старије од 6 месеци) кандидат је дужан да
достави пре закључења уговора о раду на одређено време. Решење о именовању директора доноси
надлежни министар у року од 30 дана од дана пријема документације, о чему школа обавештава лица
која су се пријавила на конкурс. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања

конкурса. Кандидат попуњава пријавни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одштампани
формулар заједно са пријавом на конкурс за избор
директора и комплетном документацијом доставља
лично или поштом. Пријаву са доказима о испуњености услова доставити са назнаком: „Пријава на
конкурс за директора школе”, препорученом поштом
или лично, од 8.30 до 13.00 часова, на адресу: ОШ
„Света Михајловић”, 12307 Буровац, Краља Петра бб.
Ближа обавештења могу се добити на број: 012/349643. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

ПРОКУПЉЕ
МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ“

18400 Прокупље, Василије Ђуровић Жарки 1
тел. 027/322-636

Наставник солфеђа

на одређено време, ради замене
раднице до повратка са породиљског
одсуства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани
музички педагог, дипломирани професор солфеђа
и музичке културе, дипломирани музички педагог,
мастер теоретичар уметности професионални статус музички педагог; да кандидат има одговарајуће
образовање; да зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство РС.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и уз молбу са
краћом биографијом достављају и: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; извод из МК
рођених и уверење о држављанству РС - оригинал
или оверена фотокопија; уверење о положеном
стручном испиту (лиценци), у оригиналу или оверену
фотокопију ако га кандидат има; уверење да се против лица не води истрага; доказ о неосуђиваности.
Уколико су кандидати на факултету имали предмете: психологија и педагогија, пожељно је да приложе потврду о положеним наведеним предметима.
Лекарско уверење се доставља пре потписивања
уговора о раду. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима код надлежне
Службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве
слати на горенаведену адресу.
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СМЕДЕРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
11320 Велика Плана
Булевар деспота Стефана 40
тел. 026/516-215

Секретар школе

на одређено време, до добијања
сагласности надлежног министарства
за расписивање конкурса за пријем у
радни однос на неодређено време
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има: држављанство Републике Србије; психичку, физичку и здравствену способност за рад; да зна језик на коме се
остварује рад; да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело, прописано чланом 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број:
88/2017, 27/18 - др. закони и 10/19 - даље: Закон);
да има одговарајуће образовање у складу са чланом
140 наведеног Закона о основама система образовања и васпитања; да има положен стручни испит
за секретара, правосудни или стручни испит за
запослене у органима државне управе или државни стручни испит. Уз пријаву на конкурс кандидати
треба да доставе оригинале или оверене фотокопије
следећих докумената (обавезно): попуњен пријавни
формулар објављен на званичној интернет страници
Министарства просвете и да га заједно са потребном
документацијом доставе школи у року од осам дана
од дана објављивања конкурса; диплому или уверење о стеченом одговарајућем образовању; уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
извод из матичне књиге рођених; доказ о положеном стручном испиту за секретара, правосудном или
стручном испиту за запослене у органима државне
управе или државном стручном испиту, краћу биографију; доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела, прописана чланом 139 став 1 тачка 3
Закона; доказ да кандидат није под истрагом. Изабрани кандидат је у обавези да лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравстевној способности,
достави пре закључења уговора о раду. Фотокопије
докумената која нису оверене од надлежног органа
неће се узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Попуњен пријавни формулар са одговарајућим доказима (документацијом), подноси се у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса на горе наведену адресу, са
назнаком: „За конкурс”. Контакт за информације;
026/516-021, Сузана Ристић, секретар школе.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
11300 Смедерево, 17. октобра 40
тел. 026/641-290

Кувар

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

Спремачица

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чланом 139 Закона о основама система
образовања и васпитања и дужни су да уз пријаву
на конкурс доставе правно ваљане доказе (оригинал
или оверену фотокопију) о испуњавању следећих
услова: одговарајуће образовање, 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
Бесплатна публикација о запошљавању

правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 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.
Попунити пријавни формулар који се може скинути
са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја и доставити са
осталом документацијом. Пријаве на конкурс доставити у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“, на адресу: ОШ „Јован Јовановић
Змај“, 17. октобра 40, 11300 Смедерево. Информације на телефон: 026/641-290.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА “20. ОКТОБАР”
25223 Сивац, Маршала Тита 271
тел. 025/711-049

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове
прописане чл. 122, 139, 140 став 1 и 2 и 141 став 7
Закона о основама система образовања и васпитања
и одредбама Правилника о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 63/2018),
односно: 1. да имају одговарајуће образовање за
наставника или стручног сарадника за рад у основној
школи, и то: 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; б)
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдициплинарне студије другог степена које комбинује целине и одговарајуће научне, односно стручне области или педагошких наука; ц) на основним
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године, лице које има завршено ово образовање
мора да има завршене студије првог степена из
научне односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета; 2. да имају дозволу за рад наставника или стручног сарадника, 3. да
имају психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 4. да нису осуђивани
правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривично дела насиља у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5. да имају држављанство Републике Србије; 6. да знају српски језик; 7. да
имају најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8. да имају обуку и положен
испит за директора установе, предвиђено Правилником о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС”, бр. 63/2018).
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе следећу документацију: 1. пријаву на конкурс на
пријавном формулару који се преузима са интернет
странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 2. оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, 3. оверен препис
или оверену фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу наставника или стручног сарадника, 4.
оверен препис или оверену фотокопију дипломе или
уверења о звршеној средњој школи, вишој или високој стручној спреми на српском језику или оверену
фотокопију потврде којом се доказује да је положио

испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе као доказ о знању српског
језика - за кандидата који одговарајуће образовање
није стекао на српском језику, 5. доказ о радном
искуству у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања,
6. уверење о неосуђиваности из казнене евиденције
Министарства надлежног за унутрашње послове у
складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона, не старији
од 30 дана, оригинал или оверена фотокопија уверења из суда опште надлежности да се против кандидата не води кривични поступак доношењем наредбе
о спровођењу истраге, потврђивање оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре доношења оптужног предлога - за кривична дела одређена чланом 5 Правилника о ближим условима и поступку избора директора ОШ “20. октобар” у Сивцу, не старији од 30 дана,
уверење о неосуђиваности Привредног суда да није
правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу
раније дужности - не старије од 30 дана, 7. оверен
препис или оверену фотокопију доказа о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима - лекарско уверење (може бити старије
од 6 месеци, а кандидат који буде изабран ће накнадно, пре закључења уговора, доставити ново лекарско
уверење), 8. уверење о држављанству Републике
Србије не старије од 6 месеци, 9. извод из матичне
књииге рођених (са уписаном напоменом уколико
је накнадно дошло до промене презимена односно
имена), 10. резултате стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања уколико
је кандидат претходно обављао дужност директора
установе, ако га је било за време његовог претходног
обављања дужности директора установе, 11. доказ о
савладаној обуци и положен испит за директора установе - уколико га поседује (пријава ће се сматрати
потпуном и уколико кандидат нема положен испит за
директора установе, али је изабрани кандидат дужан
да га положи у року од две године од дана ступања на
дужност), 12. биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе. Кандидат горе наведену документацију од
тачке 2 до тачке 9 доставља у три примерка (1 примерак чини оверене фотокопије наведене документације и још се у два примерка достављају обичне фотокопије оверених примерака). Рок за пријављивање на
конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Документацију доставити на адресу,
са назнаком “Конкурс за избор директора”, а додатна
обавештења се могу добити код секретара школе, на
телефон: 025/711-049. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће узимати у разматрање.

ШАБАЦ
ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ОШ „ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“
15000 Шабац, Жике Поповића 20

Оглас објављен у публикацији „Послови“ од
13.02.2019. године, поништава се за радно
место: професор математике са 85% радног времена, на одређено време, као замена запосленог на функцији, најдуже до
31.08.2019. године. У осталим деловима конкурс је непромењен.

УЖИЦЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НЕВЕН”

31250 Бајина Башта, Вука Караџића 34

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено
лице под условима прописаним законом и ако има:
средње образовање са звањем медицинска сестра васпитач; психичку, физичку и здравстевну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
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изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се
остварује васпитно-образовни рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: потпуну личну и
радну биографију са адресом и контакт телефоном,
диплому о стеченом образовању, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству РС, уверење да кандидат није осуђиван ( уверење МУП-а);
пријавни формулар (образац пријавног формулара
кандидати преузимају са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја). Кандидати
подносе документа у оригиналу или оверене копије.
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом,
достављају установи. Пре закључења уговора о раду
кандидата доставља доказ којим потврђује да има
психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе лично или путем поште,
на горе наведену адресу, са назнаком “За конкурс”.
Ближе информације о конкурсу могу се добити на
број телефона: 031/864-188 лок. 12. Конкурс траје
осам дана од објављивања. Неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6
тел. 031/513-383

и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; 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 детета, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,
за кривично дело примања мита или давања мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4)
да је држављанин Републике Србије; 5) да зна српски језик. Кандидат уз пријавни формулар (налази
се на интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја) доставља: диплому о
стеченом образовању (оверена фотокопија); извод
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; доказ о испуњености услова из тачке 1а уверење полицијске управе о неосуђиваности, доказ о
познавању српског језика, осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на српском језику. Доказ о испуњености услова из тачке 2 подноси
кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду. Кандидати који буду изабрани у ужи
избор у року од 8 дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање
применом стандардизованих поступака. Решење о
ибору кандидата донеће конкурсна комисија у року
од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Рок за пријаву на конкурс: 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији “Послови”.
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса могу се поднети лично или поштом на адресу
школе, са назнаком: „За конкурс“, Економска школа, Трг Светог Саве 6, Ужице. Неблаговремене и
непотпуне пријаве се неће разматрати.

Стручни сарадник педагог

на одређено време преко 60 дана, ради
замене одсутне запослене
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће
услове: 1) да је стекао одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона основама
система образовања и васпитања: 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, при чему ово лице мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10.09.2005. године. Кандидат треба да испуњава услове у погледу
врсте стручне спреме предвиђене Правилником о
степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 8/15, 11/16, 13/16,2/17 и 13/18) и
Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
стручним школама у подручју рада економија, право и администрација („Службени глсаник Републике Србије“, бр. 16/15, 11/16 и 2/17); 1а) обавезно
образовање кандидата из тачке 1) 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 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина
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ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел. 031/521-952

Наставник у звању доцент или
ванредни професор за ужу научну
област Књижевност са методиком
наставе
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће научне области (доктор књижевних наука).
Општи предуслов: кандидати морају да испуњавају
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен
чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и чл. 124е
ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу и чл. 89 Статута Педагошког факултета у Ужицу. Кандидати уз
пријаву достављају: биографију, извод из матичне
књиге рођених, уверење о држављанству, потврду
надлежног органа (полицијске управе) да кандидат
није осуђиван за кривична дела прописана чл. 72 ст.
4 Закона о високом образовању и и чл. 124е ст. 1
Статута Универзитета у Крагујевцу; уверење суда да
против кандидата није покренута истрага и да није
подигнута оптужница; оверене фотокопије диплома
или уверења о претходно завршеним нивоима студија; списак стручних и научних публикација; друге доказе којима се доказује испуњење прописаних
услова. Правноваљану конкурсну документацију са
доказима о испуњености услова конкурса, кандидати
су обавезни да доставе и у електронској форми (CD).
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са документима са назнаком “За конкурс”, доставити на адресу:
Педагошки факултет у Ужицу, Трг Светог Саве 36,
31000 Ужице.

ВАЉЕВО
ОШ “ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
14000 Ваљево, Владимира Назора 2
тел. 014/221-512

Наставник музичке културе

Посао се не чека, посао се тражи

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система
образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће
образовање у складу са чл. 140. Закона о основама
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.закони, и 10/2019)
и у складу са чл. 3 тачка 5 Правилника 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,
3/17 и 13/18); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик на
ком се остварује образовно-васпитни рад. Услови у
погледу образовања: 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 (мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета); или високо образовање на основним студијама у трајању од најмање
4 године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године. Послове
наставника музичке културе могу обављати лица која
су стекла високо образовање у складу са чл. 3 тачка 5
Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи (“Службени
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гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018.).
Кандидати треба да испуњавају услове прописане
чланом 139 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018
- др.закони, и 10/2019), који се доказују приликом
пријема у радни однос и проверавају у току рада.
Докази о испуњености услова саставни су део пријаве
на конкурс, осим доказа да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима, коју прибавља пре закључења уговора о
раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства (налази се на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја у делу „Ново
на сајту”) и уз одштампани пријавни формулар достављају школи следећу документацију: доказ о одговарајућем образовању, оверену фотокопију дипломе;
уверење о држављанству (оригинал или оверену
фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању српског
језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи се доставља само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику или
на језику на којем се остварује образовно-васпитни
рад; доказ да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање или 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 њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење издаје МУП), уверење о психичкој,
физичкој и здравственој способности за рад са децом
и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору наставника и стручног сарадника Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем
у радни однос из члана 139 Закона, у року од осам
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на психолошку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. Психолошку процену способности кандидата за рад са децом и ученицима вршиће надлежна
служба за послове запошљавања применом стандаризованих поступака. Уколико је већ извршена психолошка процена способности (у периоду од 6 месеци
пре истека рока за пријаву на овај конкурс), кандидат
ће у пријави назначити када и где је извршена процена. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року
од осам дана од дана пријема резултата психолошке
процене способности за рад са децом и ученицима.
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима
са листе и доноси решење о избору кандидата у року
од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве се достављају на горе наведену адресу, са напоменом: „За конкурс”.

испуњава услове прописане Правилником о степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просветни
гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016,
2/2017 и 3/2017); 3) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4) да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање мита или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) да има држављанство Републике
Србије; 6) да зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: пријаву на
конкурс са основним биографским подацима (за
заснивање радног односа, својеручно потписана);
одштампан и попуњен пријавни формулар преузет са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, у делу „Ново на
сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc;
оверену фотокопију дипломе или уверења о дипломирању; 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 горе наведена кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлежна полицијска
управа (не старије од 6 месеци); доказ о познавању
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад
подноси кандидат који није стекао диплому на српском језику, а доказ треба да буде издат од стране
високошколске установе надлежне за издавање таквих докумената (оригинал или оверена фотокопија).
Фотокопије које се подносе морају бити оверене од
стране надлежног органа, у супротном неће се узети
у разматрање, као ни непотпуне и неблаговремене
пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима коју врши надлежна служба за
послове запошљавања. Кандидат који буде изабран,
пре закључења уговора о раду доставља уверење о
здравственој способности, не старије од шест месеци. Пријаве са потребном документацијом доставити
лично или поштом, на горенаведену адресу школе,
са назнаком „Пријава на конкурс“.

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

Наставник физичког васпитања
и физичког и здравственог
васпитања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да има одговарајуће високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године
или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, према прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005; 2) да
Бесплатна публикација о запошљавању

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

17523 Прешево, Железничка 14б
тел. 017/664-387, 066/933-1215

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане чл. 122, 139, и 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.
закони и 10/2019), као и Правилником о ближим
условима за избор директора установе образовања
и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр. 108/2015). За директора може бити изабрано лице које испуњава следеће
услове: одговарајуће високо образовање из члана
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника основне школе,
психолога или педагога 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 или 2) на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године),
поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника,
васпитача и стручног сарадника, поседовање лиценце за директора установе (кандидат који ту лиценцу
не посдедује може бити изабран, али ће бити дужан
да испит за директора установе положи у року од
две годне од дана ступања на дужност); поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима; поседовање држављанства
Републике Србије; знање српског језика и језика
на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузмање малолетног
лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кивично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, протв правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, непостојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног
у складу са законом, најмање осам година рада на
пословима образовања и васпитања у установи за
образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не појави 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 за наставника
основне школе; дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање десет година рада
на пословима васпитања и образовања у установи,
после стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба
да приложе: уверење о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне
књиге рођених, диплому о стеченом одговарајућем
образовању, доказ о знању српског језика (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли
на српском језику), уверење о положеном испиту за
лиценцу, односно стручном испиту за наставника,
васпитача и стручног сарадника, потврду о радном
стажу у установи на пословима образовања васпутања, након стеченог одговарајућег образовања,
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уверење да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело (из казнене евиденције
МУП-а, не стрије од 6 месеци), уверење суда да против кандидата није покренут кривични поступак (не
старије од 6 месеци), уверење привредног суда да
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
привредни преступ (не старије од 6 месеци), доказ о
резултатма стручно-педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања (само кандидати који
су предходно обављали дужност директора установе), оверену фотокопију извештаја просветног
саветника (уколико поседује такав извештај), оверену фотокопију лиценце за директора установе (ако
је кандидат поседује), лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (не старије од 6 месеци), радну
биографију са предлогом програма рада директора.
Сви документи морају бити у оригиналу или овереној фотокопији. Рок за пријављивање кандидата је
15 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком
“Конкурс за директора”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Додатне информације могу се добити од секретара школе, на телефон:
066/933-1215. Пријаве се достављају непосредно
школи или поштом на горе наведену адресу.

ЗРЕЊАНИН
ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
„9. МАЈ“
Зрењанин, Народне омладине 16

Лица се примају у радни однос на одређено време,
ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, за
рад на пословима:

Основно образовање и васпитање

Дефектолог наставник са
одељењским старешинством у
разредној настави у посебним
условима
први образовни циклус

Дефектолог наставник у
продуженом боравку у посебним
условима
први образовни циклус

Дефектолог наставник
за обављање корективно
стимулативних вежби у посебним
условима - логопедске вежбе
Средње образовање и васпитање

Дефектолог наставник корективни рад у посебним
условима
са 10% радног времена

Наставник практичне наставе у
посебним условима, подручје рада
Текстилство и кожарство
са 50% радног времена

Наставник предметне наставе у
посебним условима - математика
са 33,33% радног времена

Наставник предметне наставе
у посебним условима, подручје
рада Текстилство и кожарство, за
образовни профил - шивач обуће:
Технологија шивења обуће са
10% радног времена, Познавање
материјала са 10% радног
времена, Машине и апарати са
10% радног времена
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Наставник предметне наставе
са одељењским старешинством
у посебним условима, подручје
рада Машинство и обрада метала:
Основе машинства са 30% радног
времена, Материјали и обрада
метала са 40% радног времена,
Технологија рада са 20% радног
времена
Ненаставно особље

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни
однос прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду
(„Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17), кандидат треба
да испуњава и следеће услове: 1) да има одговарајуће образовање; 2) да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и 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.
За радна места: дефектолог наставник са одељењским старешинством у разредној настави у посебним
условима (први образовни циклус); дефектолог
наставник у продуженом боравку у посебним условима (први образовни циклус) и дефектолог наставник за обављање корективно-стимулативних вежби
у посебним условима - логопедске вежбе, кандидат
треба да испуњава услове у погледу одговарајућег
образовања који су прописани члановима 140 и 141
став 6) и 7) Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 др. закон и 10/2019) и члановима 3, 4 и 7 Правилника
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“, бр. 17/2018), односно да је:
За дефектолога наставника са одељењским
старешинством у разредној настави у посебним условима (први образовни циклус): професор, односно дипломирани дефектолог за рад са
децом ментално ометеном у развоју; дипломирани
дефектолог - олигофренолог; мастер дефектолог,
који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју;
дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју; професор,
односно дипломирани дефектолог за рад са децом
оштећеног слуха; дипломирани дефектолог - сурдоаудиолог, дипломирани дефектолог одсека (групе или смера) за рад са лицима оштећеног слуха;
наставник дефектолог одсека (групе или смера) за
рад са лицима оштећеног слуха; мастер дефектолог,
који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа; дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм Специјална
едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа; мастер дефектолог, који је на основним односно мастер академским студијама завршио модул
сметње и поремећаји слуха, професор, односно
дипломирани дефектолог за рад са децом оштеће-

ног вида; дипломирани дефектолог - тифлолог;
мастер дефектолог, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм Специјална
едукација и рехабилитација особа са оштећењем
вида; дипломирани дефектолог - мастер, који је на
основним академским студијама завршио студијски
програм Специјална едукација и рехабилитација
особа са оштећењем вида; мастер дефектолог, који
је на основним, односно мастер академским студијама завршио модул сметње и поремећаји вида; професор, односно дипломирани дефектолог за рад са
телесно инвалидним лицима; мастер дефектолог,
који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима; дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним
академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација особа са
моторичким поремећајима; мастер дефектолог, који
је на основним, односно мастер академским студијама завршио модул моторичке сметње и поремећаји;
дипломирани дефектолог - мастер који је на основним академским студијама завршио смер инклузивно
образовање; мастер дефектолог, који је на основним
академским студијама завршио студијски програм за
специјалног едукатора; дипломирани дефектолог мастер, који је на основним академским студијама
завршио студијски програм за специјалног едукатора; лице које испуњава услове за извођење разредне
наставе и других облика образовно-васпитног рада у
разредној настави у складу са правилником којим се
прописује степен и врста образовања наставника и
стручних сарадника у основној школи.
За дефектолога наставника у продуженом
боравку у посебним условима (први образовни циклус): професор, односно дипломирани
дефектолог за рад са децом ментално ометеном у
развоју; дипломирани дефектолог - олигофренолог;
мастер дефектолог, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм Специјална
едукација и рехабилитација особа са тешкоћама
у менталном развоју; дипломирани дефектолог мастер, који је на основним академским студијама
завршио студијски програм Специјална едукација
и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном
развоју; професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом оштећеног слуха; дипломирани дефектолог - сурдоаудиолог, дипломирани дефектолог одсека (групе или смера) за рад са
лицима оштећеног слуха; наставник дефектолог
одсека (групе или смера) за рад са лицима оштећеног слуха; мастер дефектолог, који је на основним
академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација глувих и
наглувих особа; дипломирани дефектолог - мастер,
који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и
рехабилитација глувих и наглувих особа; мастер
дефектолог, који је на основним односно мастер
академским студијама завршио модул сметње и
поремећаји слуха, професор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом оштећеног вида;
дипломирани дефектолог - тифлолог; мастер дефектолог, који је на основним академским студијама
завршио студијски програм Специјална едукација и
рехабилитација особа са оштећењем вида; дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним
академским студијама завршио студијски програм
Специјална едукација и рехабилитација особа са
оштећењем вида; мастер дефектолог, који је на
основним, односно мастер академским студијама
завршио модул сметње и поремећаји вида; професор, односно дипломирани дефектолог за рад са
телесно инвалидним лицима; мастер дефектолог,
који је на основним академским студијама завршио
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа са моторичким поремећајима;
дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним академским студијама завршио студијски програм Специјална едукација и рехабилитација особа
са моторичким поремећајима; мастер дефектолог,
који је на основним, односно мастер академским
студијама завршио модул моторичке сметње и
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поремећаји; дипломирани дефектолог - мастер који
је на основним академским студијама завршио смер
инклузивно образовање; мастер дефектолог, који
је на основним академским студијама завршио студијски програм за специјалног едукатора; дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним
академским студијама завршио студијски програм
за специјалног едукатора; лице које испуњава услове за извођење разредне наставе и других облика
образовно-васпитног рада у разредној настави у
складу са правилником којим се прописује степен и
врста образовања наставника и стручних сарадника у основној школи; лице из члана 7 Правилника о
степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и васпитача у основној школи за ученике
са сметњама у развоју и инвалидитетом.
За дефектолога наставника за обављање корективно стимулативних вежби у посебним условима - логопедске вежбе: професор, односно
дипломирани дефектолог за рад са децом са сметњама
у говору; дипломирани дефектолог - логопед; мастер
дефектолог, који је на основним академским студијама
завршио студијски програм Логопедије; дипломирани
дефектолог - мастер, који је на основним академским
студијама завршио студијски програм Логопедије;
дипломирани дефектолог - мастер који је на основним
академским студијама завршио смер логопедија; мастер логопед.
За радно место: дефектолог-наставник - корективни
рад у посебним условима, кандидат треба да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовања и васпитања,
односно да је стекао одговарајуће високо образовање:
1) на студијама другог степена (мастер 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 претходно завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
За радна места: наставник практичне наставе у посебним условима, подручје рада Текстилство и кожарство;
наставник предметне наставе у посебним условима математика; наставник предметне наставе у посебним
условима, подручје рада Текстилство и кожарство, за
образовни профил шивач обуће: технологија шивења
обуће, познавање материјала и машине и апарати;
наставник предметне наставе са одељењским старешинством у посебним условима, подручје рада Машинство и обрада метала: основе машинства, материјали
и обрада метала и технологија рада, кандидат треба
да испуњава услове у погледу одговарајућег образовања који су прописани члановима 140 и 141 став 4 и 7
Закона о основама система образовања и васпитања и
члановима 2, 5 и 7 Правилника о врсти стручне спреме
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника
у стручним школама за ученике лако ментално ометене
у развоју (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр.1/95,
24/04, 10/09, 2/12 и 11/16), односно да је:
За предмет Практична настава: дипломирани
дефектолог; олигофренолог са савладаним програмом методике предмета у подручју рада текстилство и кожарство; дипломирани инжењер технологије текстила; дипломирани инжењер технологије
текстилне конфекције; инжењер технологије, смер
производња обуће; инжењер технологије, смер
галантерија и конфекција; инжењер технологије текстила; дипломирани инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство; дипломирани
инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство
или текстилни; дипломирани текстилни инжењер
за дизајн и пројектовање текстила и одеће; диплоБесплатна публикација о запошљавању

мирани инжењер за текстилно инжењерство
текстилно-машинске струке, односно дипломирани инжењер за текстилно инжењерство - текстилно-машинска струка, дипломирани инжењер
текстилно - машинске струке; текстилни инжењер
за одевну технологију; инжењер технологије за
текстилну конфекцију; текстилни инжењер, смерови конфекцијски, конфекцијско-текстилни и
конфекцијско-трикотажни; текстилни инжењер,
моделар конструктор; инжењер технологије за
производњу кожне галантерије; инжењер технологије за обраду и прераду коже и крзна, смер производња обуће; инжењер за индустрију обуће, одсек
технолошки, смер обућарски; инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, група производња
обуће; инжењер технологије, смер галантерија и
конфекција; инжењер технологије за производњу
кожне галантерије и конфекције; инжењер технологије, смер производња кожне галантерије;
инжењер технологије за обраду и прераду коже
и крзна, смер производња кожне галантерије и
конфекције; инжењер за индустрију кожне галантерије; инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, група производња коже и крзна; инжењер
технологије за производњу кожне конфекције;
лице са стеченим средњим образовањем и положеним специјалистичким испитом за образовни
профил у подручју рада текстилство и кожарство.
Наставници практичне наставе, поред стручне
спреме предвиђене у алинеји 2-26 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или
стручну спрему дипломираног дефектолога.
За предмет Математика: професор математике;
дипломирани математичар; дипломирани дефектолог са завршеном вишом педагошком школом,
група математика; дипломирани дефектолог - олигофренолог са савладаним програмом методике
наставе математике. Наставници, поред стручне
спреме предвиђене у ал. 1 и 2 морају поседовати
стручну дефектолошку оспособљеност или стручну
спрему дипломираног дефектолога; дипломирани
дефектолог са завршеном вишом педагошком школом - група математика.
За предмет Технологија шивења обуће: инжењер
технологије, смер производња обуће; инжењер технологије, смер производња обуће; инжењер технологије
за обраду и прераду коже и крзна, смер производња
обуће; инжењер за индустрију обуће, одсек технолошки, смер обућарски; инжењер технологије, смер
кожнопрерађивачки, група производња обуће. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у ал. 1-5 ове
тачке морају поседовати и стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога: дипломирани дефектолог за методику наставе за
предмете у процесу рада текстилство и кожарство.
За предмет Познавање материјала: дипломирани инжењер технологије текстила; дипломирани инжењер технологије; дипломирани инжењер
за текстилно инжењерство, односно дипломирани
инжењер технологије текстилног инжењерства;
дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно
инжењерство или текстилни; дипломирани инжењер
текстилне технологије, смерови механичко-текстилни или хемијско-текстилни; дипломирани инжењер
технологије, одсек текстилно инжењерство; дипломирани инжењер текстилно-машинске струке;
дипломирани инжењер за текстилно инжењерство
текстилно-машинске струке, односно дипломирани
инжењер за текстилно инжењерство - текстилно-машинска струка; дипломирани текстилни инжењер за
дизајн и пројектовање текстила и одеће; дипломирани инжењер текстилног инжењерства - информатичке струке. Наставници, поред стручне спреме
предвиђене у ал. 1 - 10. ове тачке морају поседовати
стручну дефектолошку оспособљеност или стручну
спрему дипломираног дефектолога: дипломирани
дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада текстилство и кожарство.

За предмет Машине и апарати: кандидат треба да
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140
Закона о основама система образовања и васпитања.
За предмет Основе машинства: дипломирани
инжењер машинства; професор машинства. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у алинеји
1 и 2 морају поседовати стручну дефектолошку
оспособљеност или стручну спрему дипломираног
дефектолога: дипломирани дефектолог за методику
наставе за предмете у подручју рада машинство и
обрада метала.
За предмет Материјали и обрада метала: дипломирани инжењер технологије, група неорганско-технолошка; дипломирани инжењер машинства; професор машинства; дипломирани инжењер металургије.
Наставници, поред стручне спреме предвиђене у алинеји 1 до 4 морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног
дефектолога: дипломирани дефектолог за методику
наставе за предмете у подручју рада машинство и
обрада метала.
За предмет Технологија рада: дипломирани инжењер
машинства; инжењер машинства; професор машинства;
дипломирани педагог општетехничког образовања. Наставници, поред стручне спреме предвиђене у ал. 1 до 4 морају
поседовати стручну дефектолошку оспособљеност или
стручну спрему дипломираног дефектолога: дипломирани
дефектолог за методику наставе за предмете у подручју рада
машинство и обрада метала.
За радно место чистачица: кандидат треба да има
стечено основно образовање и васпитање.
ОСТАЛО: Документација која се доставља: кандидат
попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом, доставља
школи. Уз одштампани пријавни формулар кандидат је дужан да достави следећу документацију: 1)
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образовању, а за радно место:
наставника практичне наставе: оверену фотокопију
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем
образовању или оверену фотокопију јавне исправе о стеченом средњем образовању и положеном
специјалистичком, односно мајсторском испиту за
образовни профил: конфекцијски шивач и петогодишњем радном искуству у струци стеченим после
специјалистичког, односно мајсторског испита; чистачице: оверену фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању и васпитању. Кандидат
који је стекао одговарајуће високо образовање по
прописима који уређују високо образовање од 10.
септембра 2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању
првог степена. Када је образовање стечено у некој
од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици
Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 овог закона,
кандидат доставља и оверену фотокопију решења
министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује да ли је врста образовања
одговарајућа за обављање послова наставника,
васпитача, односно стручног сарадника (чл. 143 ст.
1 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у систему војног
школства, кандидат доставља и оверену фотокопију
решења министра надлежног за послове образовања
и васпитања којим се утврђује испуњеност услова у
погледу стеченог образовања за обављање послова
наставника, васпитача, односно стручног сарадника
(чл. 143 ст. 2 Закона о основама система образовања и васпитања). Када је образовање стечено у
иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења министра надлежног за послове образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност
услова у погледу стеченог образовања за обављање
послова наставника, васпитача, односно стручног
сарадника (чл. 143 ст. 3. Закона о основама система
образовања и васпитања). Кандидат доставља и: 2)
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оверену фотокопију уверења о поседовању стручне
дефектолошке оспособљености или оверену фотокопију уверења односно дипломе о поседовању
стручне спреме дипломираног дефектолога - за радна места: наставник практичне наставе у посебним
условима, подручје рада текстилство и кожарство;
наставник предметне наставе у посебним условима - математика; наставник предметне наставе у
посебним условима, подручје рада текстилство и
кожарство, за образовни профил шивач обуће: технологија шивења обуће, познавање материјала и
машине и апарати; наставник предметне наставе са
одељењским старешинством у посебним условима,
подручје рада машинство и обрада метала: основе
машинства, материјали и обрада метала и технологија рада, ако нису дипломирани дефектолози; 3)
оверену фотокопију уверења о неосуђиваности за
кривична дела и да није утврђено дискриминаторно понашање из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања, а која
су наведена у тексту конкурса, које издаје Министарство унутрашњих послова, надлежна полицијска
управа; 4) оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 5) кандидат који одговарајуће образовање није стекао на српском језику,
доставља: за радно место: дефектолог наставник
са одељењским старешинством у разредној настави у посебним условима (први образовни циклус) оверену фотокопију уверења о положеном испиту
из српског језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске установе; за остала радна
места: оверену фотокопију дипломе или уверења о
стеченом средњем, вишем или високом образовању
на српском језику или оверену фотокопију уверења
о положеном испиту из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе; 6) оверену
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Одштампани
пријавни формулар са документацијом траженом
конкурсом, а којом се доказује испуњеност услова за
пријем у радни однос за рад на оглашеним радним
местима, кандидати достављају на адресу: Основна
и средња школа “9. мај“ 23000 Зрењанин, Народне
омладине 16, са назнаком: “За конкурс”, путем поште
или лично, у року од 15 дана од дана објављивања

конкурса у публикацији о запошљавању Националне
службе за запошљавање „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве, односно пријавни формулари неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

23233 Српски Итебеј, Омладинска 2

Наставник разредне наставе

на одређено време, ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама
система образовања и васпитања које је стекло: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије,
мастер струковне студије, специјалистичке академске
студије): - студије другог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета, студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука уз претходно завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета, 2) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; 2. има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски

језик и језик на којем остварује образовно-васпитни
рад. Додатни услови за радно место наставника разредне наставе: За радно место наставника разредне
наставе кандидат треба да испуњава услове у погледу
степена и врсте образовања који су прописани чланом
2. Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 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),
односно да је: 1) професор разредне наставе, 2) професор педагогије са претходно завршеном педагошком академијом или учитељском школом; 3) професор разредне наставе и енглеског језика за основну
школу; 4) мастер учитељ; 5) дипломирани учитељ
- мастер; 6) професор разредне наставе и ликовне
културе за основну школу. Приликом пријављивања
на конкурс кандидат је дужан да достави: 1. попуњен
пријавни формулар који се налази на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; 2. оверену фотокопију дипломе
или уверења о стеченом одговарајућем образовању;
3. оригинал или оверену фотокопију Уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије; 5. оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној средњој,
вишој или високој стручној спреми на српском језику
или оверену фотокопију потврде којом се доказује да
је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о знању
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6. оригинал или оверену фотокопију извода
из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са ученицима
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора
о раду. Пријавни формулар, биографију са подацима
(име, презиме, адреса, контакт телефон) и важећим,
односно овереним фотокопијама докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност
услова за пријем у радни однос на оглашено радно
место, кандидати достављају на адресу: Основна
школа „Милош Црњански” Српски Итебеј, Омладинска 2, 23233 Српски Итебеј, са назнаком „За конкурс”,
путем поште, у року од 10 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији Националне службе за запошљавање (публикација „Послови”). Неблаговремене
и непотпуне пријаве ће бити одбачене.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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Презентација јавних позива и конкурса за 2019. годину

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПРОГРАМИМА И МЕРАМА НСЗ
Велико интересовање послодаваца
за јавне позиве у општинама Ада и Сента
На презентацији актуелних јавних позива послодавцима
из општина Ада и Сента, Зоран Драгин, заменик председника
Општине Ада, позвао их је да учествују у програмима активне
политике запошљавања.
Јелена Митровић, в.д директора Филијале Кикинда НСЗ,
нагласила је да је циљ да се послодавцима из свих општина
дају све информације о субвенцијама које могу да користе, као
и да је сваки њихов предлог изузетно важан.

Покрајински акциони план запошљавања представила је
мр Александра Мишковић, нагласивши да се у наредном периоду очекује расписивање јавних позива АП Војводине и позвала послодавце да се пријаве. Она је рекла да Покрајина и Република доносе низ мера које ће послодавцима у АП Војводини
олакшати рад коришћењем субвенција за које су издвојена
значајна средства.
Рудолф Цегледи, председник Општине Сента и секретар
Игор Стојков, истакли су значај који има сарадња локалних самоуправа, НСЗ и послодаваца.
Око 70 послодаваца, међу којима власници малих предузећа, предузетници и представници страних компанија,
упознали су се са конкретним мерама државе у циљу запошљавања, а за које је опредељено око 4,5 милијарди динара.

Представљени јавни позиви послодавцима
у Зубином Потоку
Филијала Косовска Митровица НСЗ представила је јавне
позиве и конкурсе за ову годину у Општини Зубин Поток. Презентацији која је организована у сарадњи са локалном самоуправом присуствовало је више од 25 послодаваца из приватног и јавног сектора, међу којима је било и послодаваца који до
сада нису били корисници средстава НСЗ.
Директорка Филијале Косовска Митровица НСЗ Верица
Ћеранић захвалила се Срђану Вуловићу, председнику Општине Зубин Поток и његовим сарадницима, што су омогућили да
се на овај начин послодавцима пружи прилика да се информиБесплатна публикација о запошљавању

шу о актуелним програмима. „Јавни позиви и конкурси односе се на програме додатног образовања и обуке, подстицања
предузетништва, отварања нових радних места и подршке запошљавању особа са инвалидитетом“, истакла је Ћеранићева
и нагласила да је јавни конкурс за спровођење јавних радова
затворен 29. марта, док је јавни позив за доделу субвенције за
самозапошљавање отворен до 22. априла, два конкурса за запошљавање ОСИ до краја године, а остали јавни позиви до 29.
новембра, односно до утрошка средстава.
„Ове године акценат је на предузетништву, али ћемо свакако подржати све програме који подстичу запошљавање“, истакао је Вуловић и још једном позвао послодавце да се укључе и
дају идеје за нове програме.
Михаило Петковић, начелник Одељења за посредовање у
запошљавању у Филијали Косовска Митровица НСЗ, упознао
је послодавце са условима јавних конкурса који су намењени
подршци запошљавању ОСИ. Послодавци су показали велико
интересовање за ове програме, а посебно се информисали о
програму субвенција зараде за ОСИ без радног искуства.
О условима јавног позива за доделу субвенције за запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих и
јавних конкурса за организовање јавних радова за особе са
инвалидитетом, говорила је Наташа Миленковић, начелница
Одељења за програме запошљавања, предузетништво и образовање и обуке. Она је истакла да је с обзиром на степен развијености општина, послодавцима са подручја АП КиМ дата
могућност да конкуришу за субвенцију у износу од 250.000,
односно 300.000 динара, уколико запошљавају одређене категорије теже запошљивих лица.
Владимир Данчетовић, организатор образовања одраслих,
представио је пет јавних позива који су намењени послодавцима из приватног и јавног сектора. Поред познатих јавних
позива, за стручну праксу, обуке на захтев послодавца и стицање практичних знања, говорио је и о условима два нова јавна
позива који су намењени послодавцима из приватног сектора који ангажују приправнике са средњим и високим образовањем.
Током 2018. године Филијала Косовска Митровица укључила
је око 680 лица у различите програме и мере активне политике
запошљавања, за шта је било издвојено око 105 милиона динара.
Весна Данић/Наташа Миленковић
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ЗАВРШЕТАК ИТ ОБУКА У ЧАЧКУ

просторијама Образовног центра „Свети Сава“ у Чачку,
свечано су додељени сертификати полазницима који су
успешно савладали обуку Front-Еnd Web програмирање.
Реч је о једној од 19 специјалистичких обука започетих у
2018. години у 10 филијала Националне службе за запошљавање.
Планом је предвиђено да у Чачку буду реализоване две специјалистичке обуке са по 25 полазника. Друга обука је Јаvа програмирање, која се спроводи у Образовном центру „Академија“.
Теоријски део обуке Front-Еnd Web програмирање трајао је 5
месеци, док је практични део, у трајању од једног месеца, реализован у фирмама „P.S. FASHION“, „Успон“, „Quantox“, „Cronus“ и “Stax“.
Циљ ових, као и осталих обука за тржиште рада, јесте повећање конкурентности и запошљивости незапослених лица.
Да се у томе успело, говори чињеница да су већ по завршетку
обуке 3 полазника нашла запослење, док су 4 на пробном раду.
У обуку су била укључена лица са евиденције филијала Чачак,
Краљево, Крагујевац и Ужице.
„Са Националном службом за запошљавање имамо веома
успешну сарадњу већ 18 година. Ова обука је још један добар
резултат заједничког рада наше школе и Националне службе за запошљавање, у циљу обезбеђивања квалитетног кадра
послодавцима, који у све већој мери имају потребе за запошљавањем радника у ИТ сектору. Тим пре што је Чачак један од
водећих градова са бројем послодаваца из ИТ сектора“, рекла је
Катарина Крстић, власница ОЦ „Свети Сава“ и додала: „Потребе
ће бити и веће, јер ће послодавци из различитих делатности
бити заинтересовани, ако не да запосле, онда да користе услуге
ИТ стручњака у циљу бољег пласмана својих производа и ус-

луга, с обзиром да су комуникација и продаја путем интернета
све заступљенији“.
Један од полазника обуке је Никола Николић, туристички техничар из Краљева. “Завршио сам средњу школу, али нисам био
сигуран и да сам одабрао право занимање. Чуо сам за конкурс,
пријавио се и успешно завршио обуку. Да се сав труд исплатио и да
нисам погрешио, говори чињеница да сам се запослио код послодавца код којег сам прошао практични део обуке“, каже Никола.
Директор Филијале Чачак НСЗ Саша Обрадовић очекује да
ће мере активне политике запошљавања НСЗ, попут ове обуке,
у знатној мери допринети смањењу незапослености и обезбеђивању квалификованог кадра неопходног послодавцима.
Ана Дојчиловић

ЗАВРШЕНА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА
ЗА ИТ СЕКТОР У ЗРЕЊАНИНУ

У Регионалном едукативном центру „Банат“ у Зрењанину
реализован је теоријски део шестомесечне обуке за Front-End
Web програмирање. Обука је почела 15. октобра 2018. године,
као једна од обука у Програму специјалистичких информатичких обука, иницираних од стране Министарског савета за информационе технологије и иновационо предузетништво. Kурс
за 23 лица са евиденције незапослених са подручја Зрењанина
и општина Нови Бечеј и Кикинда, реализован је у организацији
Филијале Зрењанин НСЗ.
Зрењанин је један од 10 градова у којима је реализован
циклус преквалификација за ИТ сектор. Зрењанинци су имали
прилику да похађају атрактивну и тражену обуку, с обзиром
да су, аплицирајући за обуке, највеће интересовање показали
за курсеве Java и Front-End Web програмирања.

58

| Број 824 | 10.04.2019.

„Полазници су били вредни и мотивисани, спремни за рад.
Имали су жељу да науче и да савладају предвиђене програме. Показали су успех на обуци и битно је да ће им ова знања
помоћи и да се запосле, као и да наставе да се усавршавају“,
истиче Александар Ђорђевић, предавач на овом курсу.
Извођач обуке је била АД „Информатика“ из Београда, у
сарадњи са Институтом „Винча“. С обзиром да је курс конципиран као теоријско-практичан, следећа компонента је пракса
код послодавца у трајању од 20 радних дана.
„Курс је испунио моја очекивања. Пружена нам је јако добра
основа за сваки од програма у овом пакету“, износи свој утисак
Саша Стојшин, по занимању електротехничар радио и видео технике. Његов колега по струци Никола Лукић, електротехничар
аутоматике, износи сличну оцену: „Задовољан сам обуком. Био
сам врло мотивисан да се укључим на овај курс, а сада по завршетку обуке сматрам да стечена знања омогућавају даљи напредак на сваком програму. Добили смо и смернице како да се
фокусирамо на даљи рад“.
Нели Бунтић Коровљев, дипломирани инжењер информатике, након десетогодишњег радног искуства у банкарству, када
се нашла на евиденцији незапослених, укључила се на курс са
жељом да се врати у струку. „Курс је врло комплексан, добили
смо мноштво информација. Нарочито је први део обуке садржао
јаче и озбиљније теме, а након одслушаног програмског пакета
можемо да се усмеримо на један“, каже Нели.
Управо чињеница да ИТ стучњаци имају највише могућности
за запошљавање, као и потреба за ублажавањем недостатка кадрова у овом брзорастућем сектору, била је мотив за покретање
овог концепта обука. Поред Зрењанина, обуке су реализоване у
Београду, Нишу, Новом Саду, Крагујевцу, Ужицу, Врању, Сремској
Митровици, Кикинди, Сомбору и Крушевцу. Александра Штрбац
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

СПОРАЗУМ СА ГРАДОМ КРУШЕВЦЕМ

Г

радоначелница Крушевца Јасмина Палуровић и в.д. директорa Филијале Крушевац
НСЗ Предраг Марковић, потписали су Споразум о техничкој сарадњи ради реализације програма јавних радова.
Локалним акционим планом Града Крушевца
за 2019. годину, опредељено је 23 милиона динара за реализацију мера запошљавања, од чега је 4
милиона динара издвојено за јавне радове. Средства у износу од 17 милиона динара су намењена
за суфинансирање програма самозапошљавања,
субвенције послодавцима, стицање практичних
знања и стручну праксу, док је 2 милиона динара
намењено развоју демографске политике.
Градоначелница Јасмина Палуровић је истакла да је потписивање споразума са Националном службом већ традиционална активност, чији
се значај огледа првенствено у томе што ће на јавним радовима бити ангажоване теже запошљиве категорије лица.
Марковић је подсетио да већ десет година заредом Град издваја средства за програме запошљавања. „Ово је тек почетак
сарадње, јер у априлу очекујемо одлуку ресорног министарства о суфинансирању програма самозапошљавања, нових радних
места, стручне праксе и стицања практичних знања, тако да ће нови јавни позиви дати шансу онима који нису остварили субвенцију по редовним програмима Националне службе“, истакао је Марковић.
На реду је расписивање јавног позива за спровођење јавних радова на подручју града Крушевца, а затим и њихова реализација.
Током 2018. године Град Крушевац је заједно са Националном службом успешно реализовао Локални акциони план запошљавања, те је тако отворено 90 нових привредних субјеката кроз програм самозапошљавања, 60 лица из категорије теже запошљивих се запослило код послодаваца, 15 лица је укључено у програм стицања практичних знања, 4 лица у стручну праксу, а
на јавним радовима је било ангажовано 50 лица.
Ана Бацић

САЈАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
И ПЛАНИРАЊА КАРИЈЕРЕ У ПРОКУПЉУ
У организацији Националне службе за запошљавање - Филијале Прокупљe одржан је Сајам професионалне оријентације и планирања
каријере, намењен ученицима завршних разреда основне школе. Сајам је одржан у ресторану „Александар“ у Прокупљу, 28. марта.
„Циљ је да помогнемо ученицима да лакше и пре свега правилно одаберу будуће занимање. Средње школе су на својим штандовима
представиле образовне профиле и омогућиле основцима да се од средњошколаца информишу о школовању. Ово је само једна од активности које спроводи Национална служба за запошљавање, а обављамо и професионално информисање, одржавамо предавања по школама, као и саветовање“, рекао је саветник за планирање каријере у Филијали Прокупље НСЗ Бранислав Страхинић.
На сајму су се представиле четири средње школе из Прокупља и приватна Медицинска школа из Јагодине, са циљем да приближе
своје образовне програме и ученицима помогну да се лакше определе за наставак школовања и будуће занимање. Сајам је обишло преко
450 ученика завршних разреда из пет основних школа.
Медицинска школа „Др Алекса Савић” нуди четири образовна профила. Четири године траје школовање за медицинске техничаре,
педијатријске сестре и гинеколошко-акушерски смер, док је за здравственог неговатеља неопходно трогодишње школовање.
Техничка школа „15. мај“ обухвата четири подручја рада, од којих машинство и обрада метала школује машинске техничаре за компјутерско конструисање, машинске техничаре моторних возила, док се за електротехнички смер опредељују будући електротехничари
рачунара, електромеханичари за термичке уређаје и електроинсталатери. Саобраћајни смер намењен је ученицима који се
опредељују за возаче моторних возила, док ће они који заврше
текстилство и кожарство моћи да се баве моделирањем одеће.
Пољопривредна школа „Радош Јовановић Сеља“ нуди неколико смерова, који су веома перспективни. Школује ветеринарске техничаре, пољопривредне техничаре, пекаре и руковаоце
пољопривредним машинама.
Гимназија у Прокупљу је реномирана образовна установа
у Топлици, са традицијом дужом од једног века. Уписује три
одељења, друштвено-језички смер, природно-математички и
одељење за ученике са израженим талентом за рачунарство
и информатику, у коме се већи део наставе одвија у групама
од по 10 ученика. У школи је већ у току припремна настава за
ученике који желе да упишу овај смер.
Средња медицинска школа „Милутин Миланковић“ из Јагодине нуди четири образовна профила у трајању од четири
године школовања, за медицинске техничаре, фармацеутске
техничаре, зубне техничаре и физиотерапеутске техничаре.
Жарко Стојановић
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Предузетничка прича

ИДЕЈА И УПОРНОСТ СУ КЉУЧ УСПЕХА
„Права информација у право време може понекад да буде кључна за
унапређење бизниса, а она може да се односи и на сазнања о подстицајним
средствима која могу да се добију на самом старту посла или касније“,
каже Марија Иванковић Јуришић, која успешно води своју уметничку
радионицу „Марија хенд мејд“
„Љубав према ручном раду сам наследила од баке, коју сам у детињству
гледала како тка или везе за себе, нама,
својим сестрама, пријатељицама и комшиницама“, овако своју предузетничку
причу, која траје већ деценију и по, започиње Марија Иванковић Јуришић. Њена
искуства могу много да користе свима
који желе да покрену сопствени бизнис. Такође, ова предузетница не жели
да се задржи на постигнутом и зна да
са својим брендом „Марија хенд мејд“
(Marija Handmade) може још да се развија
и осваја нова тржишта.
„Моја бака је увек имала кутије препуне предивних стаклених перлица,
шљокица, конаца разних боја“, наставља
причу Марија. „Понекад сам и сама узимала бојице и цртала мустре, а она ми
је показивала како се то ради. Уз њу сам
најпре научила да везем. Остале технике ручног рада сам савладала у моменту када су моја интересовања за традиционалне технике ручног рада још више
порасла. У сваком случају, љубав према
рукотворинама носим из детињства. Одувек сам волела да нешто правим рукама
и да креативно мислим. Бакин и мамин
ормар, као и заоставштине одеће и обуће
мојих баба-тетака, које су живеле у Паризу, за мене су били извори непресушне
инспирације и прави рај. Када сам одлучила да студирам технологију дизајна, то
ми је веома помогло, вероватно ме и определило за то чиме ћу се у животу бавити. Заправо, нисам желела да престанем
да се играм, што и дан-данас чиним.“
На другој години студија Марија је поново открила ткање као стари занат. Пожелела је да научи више, па је кренула на
додатне курсеве и да купује литературу
из те области. Када је дипломирала на
одсеку за дизајн коже, кожне галантерије
и конфекције, знала је да би ткање, ипак,
могло да буде њено крајње опредељење.
„Ткањем сам, за почетак, могла да
почнем да се бавим из своје собе, а иначе сам најпре радила у златари, учила о
племенитим металима и драгом и полудрагом камењу, потом се запослила
као дизајнерка у производњи спортске
одеће, ту сам видела шта значи бити у
колективу, радити тимски, индустријски.
Након свих ових искустава, схватила сам
да желим да се самозапослим и потпу-
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„Ако се потпуно
посветите свом циљу
и фокусирате на
реализацију, уз добар
план, шанса за неуспех
је сведена на минимум“

но посветим ономе што волим. Са мамом
сам основала своју уметничку радионицу ‚Марија хенд мејд‘. Мама је у том
тренутку остала без посла и нас две смо
изнајмиле локал и тако кренуле. Кад је
мама отишла у пензију, наставила сам
сама да водим свој посао и да запошљавам и друге жене“, прича Марија.
Данас радионица „Марија хенд мејд“
ангажује десетак жена за послове ткања,
шивења, кројења и свих осталих техника ручног рада за потребе ауторских колекција одеће за жене, које осмишљава
власница радионице и пласира их на тржишту Србије, кроз радњу у Чумићевом
сокачету у Београду, али и у иностранству кад год се за то укаже прилика.

„Годишње израђујемо по најмање
две нове сезонске колекције, пролеће-лето и јесен-зима. У производњи користимо
искључиво природне материјале, влакна
памука, свиле, лана, али се последњих
година доста ослањам и на локалне сировине, у првом реду нашу домаћу, српску вуну. Окупира ме и тема рецикаже у
текстилу, с обзиром да је текстилна индустрија данас један од највећих загађивача наше планете и тога морамо бити
свесни. ‚Марија хенд мејд‘ од самог почетка послује по принципима одрживе
моде. Наша основна порука дамама је да
бирају одећу пажљиво, да им траје дуже,
а не за једну сезону, да се не затрпавају
одећом коју убрзо бацају и тиме загађују
природну средину и да носе искључиво
природне материјале“, каже Марија и
додаје да бренд „Марија хенд мејд“ пре
свега карактерише њена огромна љубав
са којом ради, али и љубав њених сарадница, са којима заједно гради ову причу.
„Љубав и молитва за напредак и бољитак
свих људи на нашој планети је свакодневно
присутна у нашем раду и то осећају жене које

ТРЕНДОВИ И ИЗАЗОВИ
- На тржишту моде данас изазови су велики, јер су услови пословања још неафирмисаних, малих дизајнерских брендова веома неповољни. Живимо у ери „фаст фешн“
индустрије, тј. такозване „брзе моде“, која траје једну сезону и свако ко улаже један
озбиљнији уметнички рад и своју душу у колекције, има проблем да то заживи и траје,
јер се све тако брзо мења... Да бисте се наметнули на тржишту, поред озбиљног знања
и рада, морате да уложите и велика средства у маркетинг и упустите се у тржишну
утакмицу са већима и снажнијима. Наравно, увек постоји шанса да се оригиналан рад и
квалитет препозна и наметне сам по себи. Поред свега, потребно је много среће, као и
у свему у животу - каже Марија која очекује да јој се срећа осмехне у најскорије време
када је у питању и њен још неостварени сан да своје колекције почне да пласира на
тржишту Париза.
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носе ову одећу широм земљине кугле. Има их
у Аустралији, Америци, Канади, највише у Европи - у Швајцарској, Холандији, Француској,
Мађарској... Оне знају да ова одећа истиче оно
најлепше у њима и увек нам се враћају. Када
год имам прилику, трудим се да наш рад
представим изван граница наше земље, а
могу рећи и да је увек потребно и мало среће
да би се нека врата отворила. Јако ме радује и
сарадња са једним брендом у Паризу, за који
дизајнирам штофове који се ткају у мојој радионици и очекујем да та сарадња расте и да
се проширује“, прича млада предузетница.
О својим искуствима у бизнису и искушењима са којима могу да се суоче млади
предузетници, власница радионице каже
да удруживање две или више жена такође
може бити решење.
„Одбацивање сујете и тимски рад је
велика шанса за наше жене, уколико не
желе или немају храбрости индивидуално да се изразе. Што се мене лично тиче
и овог посла за који сам се определила,

КАПУТИ, ХАЉИНЕ, ВЕНЧАНИЦЕ
Када су у питању њене досадашње колекције, Марија издваја „Белог анђела“,
колекцију капута и асесоара од наше
домаће српске вуне, која је потом проширена и на хаљине од памука са златним акцентима. У међувремену, почела
је да креира и венчанице. „Најпре сам
на својој најбољој другарици и куми, а
потом и на себи тестирала ту идеју. Када
сам видела да ми иде од руке, да је врло
инспиративно и допадљиво, наставила
сам да дизајнирам венчанице и за друге
девојке“, истиче Марија, чије су креације
у протеклих пар година обишле свет,
кроз активности и умрежавање са организацијама попут Матице исељеника и
Срба у региону, Српске културне заједнице у Швајцарској, организације Срба
у Паризу „Балкан Омнибус“, а наступала
је и на Данима српске културе у Аустралији, ревијама у Чикагу, Берну, Дизелдорфу, Мајнцу, Хагу, Паризу...
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„Окупира ме и тема
рецикаже у текстилу,
с обзиром да је
текстилна индустрија
данас један од највећих
загађивача наше
планете“
за старт ми је било потребно две до три
хиљаде евра, пре свега за куповину основних машина и алата, као и почетне
количине материјала. Отежавајућа околност у Србији за све почетнике у бизнису
су високи порези и доприноси. Уколико
би ту могле да се направе неке подстицајне мере, мислим да би почетницима
било много лакше и да би се много више
њих и одржало у послу“, саветује Марија.
Саговорница „Послова“ истиче и да је
права информација у право време кључна
за унапређење бизниса, а она може да се
односи и на подстицајна средства која могу
да се добију на самом старту или касније.
„Имам срећу да сам чланица Удружења
пословних жена Србије, а то је право место
за овакве информације и умрежавање. На
самом почетку свог посла сам имала мали
подстицај и од Националне службе за запошљавање, а повремено аплицирам код
Министарства туризма и трговине у оквиру
подстицаја за развој старих заната у Србији
и добијем средства за реализацију неких од
пословних планова“, открива Марија и истиче да је за њу кључ успеха - упорност!
„Претпостављам да сви очекују успех преко ноћи, а то просто није могуће.
Али ако се потпуно посветите свом циљу
и фокусирате на реализацију, уз добар
план, шанса за неуспех је сведена на минимум“, наводи ова предузетница, која
је за свој рад добила неколико значајних

АКТИВНОСТИ НА СМАЊЕЊУ
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
Марија је активна у многим пројектима за развој женског предузетништва, као што је „Развој женског предузетништва у региону Западне Србије“
у Пријепољу, Сјеници, Новој Вароши,
затим два пројекта Удружења пословних жена Србије - „Смањење незапослености у руралним подручјима“ и
„Оснаживање жена Јужне Србије кроз
формирање кластера старих заната“,
хуманитарни пројекат IWC у Дому за
одрасла инвалидна лица у Сремчици
кроз обуке и донације, пројекат Академије женског предузетништва за рад
са Словакињама у Бачком Петровцу (на
очувању словачких народних мотива).
Чланица је FREYA академије и FREYA
форума, основаног у Шведској, који се
бави једнаким могућностима и европским интеграцијама у цивилном сектору,
те стварањем и развојем нових могућности и услова за жене предузетнице,
како на послу, тако и у друштву. Активно
је учествовала на неколико FREYA конференција широм Европе.

награда. „За сада су ми најдража признања ‚Цвет успеха за жену змаја‘ у категорији самозапошљавања, коју додељује
Удружење пословних жена Србије, као
и признање Европске мреже предузетништва за успешно учешће у њиховим
програмима у текстилу, у првој деценији
рада у Србији. Обе награде су стигле баш
у правом моменту, да ме охрабре, подстакну, али и освесте и продубе у реализацији свега што сам наумила, као и
да дају једну додатну одговорност за све
што урадим“, истиче Марија, која ускоро намерава да отвори још једну радњу
у Београду или Новом Саду, у којој би се
фокусирала на понуду кућног текстила
по свом досадашњем успешном рецепту
- ручни рад и природни материјали.
Славица Даниловић
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БИЗНИС ОБУКУ ЗАВРШИЛО
ВИШЕ ОД 70 ВОЖДОВЧАНА

пштина Вождовац и општинска служба београдске филијале Националне службе за запошљавање, организовале су
доделу сертификата за 73 полазника који су успешно завршили обуку за бављење приватним послом, под називом
„Пут до успешног предузетника“.
Завршена обука за предузетништво услов је за конкурисање за
бесповратна новчана средства за самозапошљавање, како по програму Националне службе, тако и по конкурсима које расписују
друге институције.
Директор београдске филијале НСЗ Добросав Марић пожелео
је срећу будућим предузетницима са Вождовца, позвавши их да
дођу у Националну службу, распитају се и конкуришу за субвенције
које се додељују незапосленима по програму самозапошљавања.
„Све информације о програму подршке новим предузетницима
наћи ћете на нашем сајту, а за одговоре на евентуалне недоумице
на услузи су вам и наши саветници за запошљавање. Прошле године је уз нашу помоћ на Вождовцу отворено 49 нових радњи, а ти
исти предузетници су у овој години поново конкурисали код НСЗ,
али сада за помоћ у отварању нових радних места, односно за заВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА ОБУКУ
пошљавање нових радника у својим предузећима“, рекао је Марић
Сарадња
београдске филијале НСЗ и Градске општине Вождои поручио да је београдска филијала НСЗ у овој години обезбедила
вац је одлична, о чему говоре и бројне активности на чијој се реа320 милиона динара за подршку запошљавању, намењених како
лизацији заједнички радило - од сајма запошљавања, преко пренезапосленим суграђанима, тако и послодавцима.
зентација актуелних јавних позива НСЗ, до обука за незапослене.
„Ово је друга обука за предузетништво коју смо у овој години
„Обуку за бављење приватним послом у претходној години је
организовали у сарадњи са Националном службом. Интересовање
завршило 107 Вождовчана, а уз помоћ финансијских средстава
грађана је све веће, што је показатељ да се ствари мењају набоље и
НСЗ на овој општини је отворено 49 нових предузетничких радњи.
Сем тога, вождовачки послодаваци су добили и субвенције НСЗ
да су грађани упознати са примерима добре праксе на пољу сисза запошљавање 35 нових радника, док су кроз програме јавних
темске подршке приватном бизнису. То показује и да је сарадња
радова била ангажована 52 незапослена лица“, каже Жељка Зенаше две институције на правом путу, јер све више грађана схвата
леновић Вуковић, руководилац Службе Вождовац НСЗ.
да смо ту да им помогнемо“, рекао је председник Локалног савета
за запошљавање општине Вождовац Вук Мирчетић.
Број регистрованих незапослених лица на територији
општине Вождовац на крају марта је износио 7.001, од чега је 4.147 жена, што представља учешће од 9,16 процената у укупној
незапослености на територији Београда. У односу на исти месец прошле године број незапослених на овој градској општини
смањен је за 9,3 посто.
Немања Новаковић

Одржана обука „Пут до успешног предузетника“ у Земуну

УРУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ БУДУЋИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА
Национална служба за запошљавање и Градска општина Земун су у просторијама општине организовале доделу сертификата о успешно завршеној обуци „Пут до успешног предузетника“. Сертификате су полазницима уручили Добросав Марић, директор Филијале за град Београд НСЗ и Драган Матијевић, председник Локалног савета за запошљавање и члан Општинског већа
Земун. Сертификате је добило 40 незапослених Земунаца који намеравају да конкуришу за субвенцију за самозапошљавање код
Националне службе за запошљавање, али и код других институција и локалних самоуправа.
Добросав Марић је рекао да је Национална служба за запошљавање - Филијала за град Београд ове године определила преко
320 милиона динара за све јавне позиве. Истакао је као позитивне примере прошлогодишње полазнике обуке „Пут до успешног
предузетника“ који су отворили радње и ове године већ запошљавају своје раднике.
„Прошле године је ову обуку на територији града Београда прошло око 1.900 лица, а ове године је само до сада већ око 1.000
незапослених учествовало у предузетничкој обуци“, нагласио је Марић и додао да је у прва два месеца број незапослених у Земуну
смањен за 30 одсто.
„Сигуран сам да ће већина добитника сертификата кренути у самосталан бизнис и да ће отворити радње, а Национална служба за
запошљавање биће вам на располагању да пружи финансијску и сваку другу помоћ“, нагласио је директор београдске филијале НСЗ.
Драган Матијевић, члан Општинског већа ГО Земун, рекао је да ова општина у свом Акционом плану запошљавања спроводи
све оне мере, подстицаје и едукације које су потребне суграђанима да унапреде своје пословање или да започну нови бизнис.
Током дводневне обуке „Пут до успешног предузетника“ полазници су имали прилику да се информишу о поступку регистрације фирме и актуелним законским прописима, о предностима и ризицима предузетништва, али и да провере оправданост
своје пословне идеје. Сви добитници сертификата већ имају планове чиме желе да се баве у будућности. Тако Милица Ђуровић
намерава да отвори стоматолошку ординацију, Александар Аранђеловић адвокатску канцеларију, док Бобан Раденковић жели да
се бави комби превозом. Дарко Вучић планира да се бави туризмом и организује туре и излете за бициклисте.
У име Националне службе за запошљавање уручењу сертификата будућим предузетницима из Земуна присуствовале су и
Весна Живковић Костић, начелница Одељења за програме запошљавања и предузетништво и Драгана Повреновић, руководилац
Славица Даниловић
Службе Земун НСЗ.
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КОНКУРС ЗА „БГ ПРАКСУ“ ДЕСЕТИ ПУТ

У

ниверзитет у Београду и Град Београд објавили су конкурс за студенте завршних година основних и мастер
студија на основу кога могу да постану део 10. генерације полазника програма универзитетске радне праксе
„БГ пракса” и искористе прилику за стицање радног искуства
у струци. Конкурс је отворен до 5. маја у поноћ, а тромесечну
радну праксу, уз подршку више од 140 ментора, нуди 46 установа чији је оснивач Град Београд.
Партнерство Града Београда и Универзитета у Београду
на реализацији програма праксе за студенте траје успешно
већ десет година. Како кажу у Скупштини града, студенти се
радо пријављују за овај програм, знајући да могу да бирају
између бројних угледних институција, да ће научити много од посвећених ментора, освојити додатне ЕСПБ бодове и
тако стећи релевантно радно искуство преко потребно на тржишту рада. До сада је у програму „БГ пракса” учествовало
близу две хиљаде студената са 27 факултета Универзитета у Београду, а своја врата за студенте током протеклих девет година
отворило је чак 85 институција.
Конкурс са свим детаљима о локацијама и позицијама за праксу, описом посла, условима за сваку позицију и потребним
документима, налази се на сајту Центра за развој каријере, на страници http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/bgpraksa. На конкурс се
могу пријавити заинтересовани студенти завршних година основних и мастер студија, у складу са наведеним условима конкурса
за расписане позиције. За све кандидате неопходно је да приложе скенирану потврду о редовном студирању са одговарајућег
факултета. Студенти који буду одабрани на конкурсу, са праксом ће стратовати 17. јуна.
С. Даниловић, Извор: Београд.рс

Оснаживање жена у Србији

ЖЕНЕ - ЛИДЕРИ ПРОМЕНА

“Ова тема је једнако важна као и економија. Без родне равноправности нема напретка”, рекла је министарка Зорана Михајловић и додала да се о родној равноправности пре пет година
није ни говорило, а да је данас родна равноправност база за одрживи развој и задире у сваки сегмент нашег друштва, као и да
без ње нема напретка.
“У Србији је највећи успех постигнут у домену моћи, јер
жене све више учествују у политичком животу, осим на локалном нивоу”, рекла је Леонета Пајер, из Делегације ЕУ у
Србији, и истакла да треба остварити посебне мере када је у
питању стратегија родне равноправности. “Желимо да оснажимо жене које живе на селу и ван градске средине”, додаје.
Током конференције одржан је панел на којем се говорило управо о родној равноправности као предуслову одрживог развоја друштва и панел о женема као покретачима
промена у друштву, док је тема трећег панела била улога
женског предузетништва у економском развоју Србије.
Јелена Бајевић, Извор: adriamediagroup.com

Конференција посвећена оснаживању жена и побољшању
њиховог положаја у Србији „Жене – лидери промена“, окупила
је државне званичнике, представнике амбасада, институција, организација, компанија и медија. Један од циљева је да
овај скуп буде извор инспирације и подршке која повезује и оснажује жене широм Србије и региона.
Конференција је анализом стања у друштву указала на
проблеме и дефинисала простор за његово унапређење, а кроз
добру праксу приказала примере оснаживања жена у Србији.
Отварајући скуп, проф. др Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону
политику, нагласила је да морамо радити на стварању амбијента који подржава и подстиче развој жена.
Проф. др Иванка Поповић, ректорка Универзитета у Београду, нагласила је да у овом тренутку на 31 факултету у Београду имамо само пет деканки и да је највећи изазов академске заједнице да охрабри жене да се прихвате руководећих
позиција. Она је додала да свако ко је стручан има право да
обавља неки посао и да могућности морају да буду равноправне. “Неговање традиције не значи да не негујемо равноправност”, каже она.
Бесплатна публикација о запошљавању

Стиже нова NESCAFÉ
3in1 генерација

ПОДРШКА ТАЛЕНТИМА
Компанија „Нестлe“ са својим брендом NESCAFÉ 3in1,
поново отвара врата младим талентима и другу годину
заредом покреће наградни конкурс. На конкурс, који је
отворен до 27. априла, могу да се пријаве млади од 16 до
26 година, које ће имати прилику да прикажу свој таленат и освоје награду у износу од 2.019 евра. Пријаве су
путем сајта www.nescafe3in1generacija.com, на којем ће у
периоду од 1. маја до 1. јуна сви који желе моћи да подрже своје фаворите гласајући за њих.
Сви љубитељи NESCAFÉ 3in1 и NESCAFÉ 2in1 куповином ових производа истовремено пружају подршку,
јер се део средстава од продаје ових производа директно издваја за награде које ће бити уручене победницима
конкурса.
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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

