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УВОДНИК

ПОДРШКА ПРЕДУЗЕТНИЦАМА
У Привредној комори Србије одржана је 4. седница Секције за женско
предузетништво, на којој се говорило о активностима, новим пројектима,
унапређењу регионалне сарадње и другим темама. Истакнуто је да је финансирање највећи проблем са којим се предузетнице срећу на почетку
пословања, али да има значајних помака када је област женског предузетништва у питању. „То је снажан ресурс нових запошљавања. Идеја је да
се оснује фонд мањег износа, као један од начина да се помогне предузетницама како би реализовале своје идеје”, рекла је Бранислава Симанић,
директорка Сектора предузетништва ПКС.
Најважније активности Секције су: умрежавање предузетница, едукација, информисање о потенцијалним изворима финансирања, као и
континуирано промовисање иновативности женског предузетништва. Такође, ПКС и Сектор предузетништва пружају снажну подршку предузетницама при укључивању у ланце добављача и код разматрања питања
која су значајна за њихово пословање, попут законских регулатива.
Велики догађај за младе под називом „Лето #за5“ организован је на
Ади Циганлији. Манифестација је била одлична прилика за средњошколце и студенте да добију више информација о могућностима за тражење
посла, али и да направе прве кораке у својој каријери. Млади су имали
могућност да се информишу о програмима размене, волонтирања, пракси, али и да се пријаве за сезонске послове и сазнају из прве руке како се
гради успешна каријера.
У Крушевцу је одржана промоција Националног модела дуалног и
предузетничког образовања, којој су присуствовали представници Министарства просвете, као и представници и ученици основних и средњих
школа, Привредне коморе Србије, локалне самоуправе и компанија из Расинског округа. Габријела Грујић, помоћница министра просвете, истакла
је том приликом да савремени технолошки развој лежи у компанијама.
„Зато су привредници ти који морају да нам кажу шта је то у опису посла
важно када креирамо за вас нове профиле“, казала је она.
Да послодавци у све већем броју користе програме и мере НСЗ, показује и пример компаније „Luss protect“ из Рашке, где су уручени уговори
за 24 незапослена лица која ће бити укључена у обуку за кројење и шивење. Уговоре је уручио директор НСЗ Зоран Мартиновић, који је протекле
недеље обишао и послодавца у Александрову (Зрењанин), где је такође
организована обука за ово веома тражено занимање, и уручио уговоре
будућим радницима компаније „Цветекс“.
На Економском факултету у Нишу потписан је уговор о техничкој
сарадњи између Економског факултета и НСЗ - Филијале Ниш. Уговор се
односи на реализацију стручне праксе као вида организоване припреме
студената за примену стечених теоријских знања и савладавање пословних вештина у области којом се Филијала Ниш бави.
Филијала Нови Пазар НСЗ организовала је свечану доделу уговора
корисницима програма запошљавања и стручне праксе, у Ивањици је организован веома успешан сајам запошљавања, а у Новом Саду додељени
сертификати полазницима специјалистичких информатичких обука.
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Сарадња НСЗ са послодавцима

К

ДО ЦИЉА УЗ ПОДРШКУ

омпанија BALKAN MINING CORPORATION doo основана је
2016. године. Будући да је циљ компаније обнова индустрије експлоатације и прераде камена и то увођењем
стандарда, система и технологија које се користе у
развијеним земљама света, послодавац се августа прошле
године обратио филијали НСЗ у Ужицу и исказао потребу за
обучавањем и радним ангажовањем већег броја лица за различите позиције.
Компанија је исказала озбиљну намеру за радним ангажовањем и запошљавањем лица са подручја Пожеге и Ужица, а ужичка филијала НСЗ је обезбедила кандидате, пре свега
младе људе. Питали смо директора Мирослава Симовића како
оцењује сарадњу са НСЗ.
„Сарадња је у протекле две године имала за циљ да обезбедимо адекватну кадровску попуну упражњених радних места за обављање веома сложених и специфичних извршилачких послова. У питању су послови површинске експлоатације
и прераде архитетонско-грађевинског камена-мермера ’плави
ток’. Остварили смо изузетно успешну сарадњу са НСЗ Ужице и
њиховом испоставом у Пожеги“, каже Симовић.
„Кроз конкретне програме обука, одобрене од стране
стручних тимова Националне службе, као и њиховом реализацијом уз ангажовање искусних ментора, остварили смо до сада
планирану попуну слободних радних места за која на нашем
тржишту и у постојећем систему стручног образовања нисмо
могли да нађемо адекватан кадар. Тиме смо обезбедили услове
за безбедан и ефикасан рад запослених у веома сложеним радним условима, који захтевају изузетне моторичке и психофизичке способности“, објашњава за „Послове“ наш саговорник.
Које програме и мере НСЗ сте користили?
„Током ове и претходне године корисници смо програма
обука за новозапослена лица, као и програма субвенција за
запошљавање лица из категорија теже запошљивих на новоотвореним радним местима. Обезбеђујемо радницима сигуран
извор прихода и рад у перспективном пословном амбијенту.
Током ове две године користили смо и услугу посредовања у
запошљавању. Такође, учествовали смо и представили компанију на сајмовима запошљавања у Ужицу и Пожеги, али и презентовали рад фирме и циљеве потенцијалним кандидатима“,
каже Мирослав Симовић.
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Да ли планирате наставак сарадње са Националном
службом за запошљавање?
„Имајући у виду да смо до сада успешно реализовали сарадњу са НСЗ и остварили зацртане циљеве, очекујемо наставак сарадње, али и проширење садржаја. Циљ нам је да у овој
пословној години постигнемо планску попуну упражњених
радних места и тиме створимо услове за даљи пословни развој
наше компаније, као и укупан привредни развој локалне заједнице“, каже наш саговорник.
Крајем 2018. године у компанији BALKAN MINING CORPORATION
реализовано је 7 различитих обука за укупно 10 лица, а ове године
у току је селекција 8 кандидата за реализацију 5 обука за позиције
експлоатације и прераде камена и руковања машинама у овој области.
Разговарали смо и са полазницима обука које су завршене ове
године.
Ђорђе Радојевић каже да је за могућност запослења у овој
компанији сазнао од свог саветника. „Након тестова које сам
решио, обавестили су ме да сам кандидат за заснивање радног
односа, уз претходно похађање обуке. Укључио сам се у обуку
и оспособљен сам за радно место руковаоца дизалице (крана).
До сада сам на тој радној позицији провео девет месеци и сва
моја очекивања у погледу услова рада и зараде су остварена“,
каже нам Ђорђе.
Слично размишља и Владимир Мајсторовић, дипломирани
економиста, који се обучио за радно место референта набавке магационера. „Информације о могућем радном ангажовању и
касније запослењу добио сам од стране запослених у Филијали
Ужице НСЗ. Имајући у виду да сам био задовољан понуђеним условима и да сам заиста желео да стекнем нова знања и искуство,
одлучио сам да прихватим понуду. Цео процес одвијао се веома
брзо и данас сам запослен у овој компанији“, прича Владимир.
Рудник мермера „Плави ток“, где је и седиште послодавца,
налази се у селу Тврдићи, у околини Пожеге, у подручју које је
познато по богатим налазиштима архитектонског камена. Рудник има традицију експлоатације дужу од 60 година, а процес
је заснован на најновијим научним и технолошким решењима
која омогућавају одговорну експлоатацију камена и обезбеђују
висок квалитет завршног производа.
Биљана Терзић
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ТЕМА БРОЈА Пројекти Секције за женско предузетништво ПКС

ПОДРШКА ЖЕНАМА У БИЗНИСУ
У Привредној комори Србије одржана је 4. седница Секције за женско
предузетништво, на којој се говорило о активностима, новим пројектима,
унапређењу регионалне сарадње и другим темама важним за развој сектора

Е

дукативна предавања и разговори
са циљем оснаживања жена у бизнису, пројекат „Велике жене малог
бизниса“, у оквиру којег се представљају примери добре праксе и искуства
предузетница које су покренуле посао,
Дан отворених врата, када предузетнице могу да дају предлоге и иницијативе,
само су неке од активности Секције за
женско предузетништво Привредне коморе Србије (ПКС), која пружа комплетну
подршку женама које покрећу или желе
да развијају свој приватни бизнис. У ПКС
је одржана 4. седница Секције за женско
предузетништво у проширеном саставу,
на којој се говорило о активностима, новим пројектима, унапређењу регионалне
сарадње и другим темама важним за
развој сектора.
Најважније активности Секције за
женско предузетништво су: умрежавање
жена предузетница, едукација за боље
пословање, информисање о потенцијалним изворима финансирања, као и континуирано промовисање иновативности
женског предузетништва. Такође, ПКС и
Сектор предузетништва пружају снажну
подршку предузетницама при укључивању у ланце добављача и код разматрања питања која су значајна за њихово
пословање, попут законских регулатива.
Секција окупља велики број предузетница и сарађује са државним институцијама и бројним удружењима.
На четвртој седници Секције за женско предузетништво истакнуто је да је
финансирање највећи проблем са којим
се предузетнице срећу на почетку пословања, али да има значајних помака када
је област женског предузетништва у
питању. „То је снажан ресурс нових запошљавања. Идеја је да се оснује један
фонд мањег износа, као један од начина
да се помогне предузетницама како би
реализовале своје идеје”, рекла је Бранислава Симанић, директорка Сектора
предузетништва ПКС.
„За седам месеци, колико Секција за
женско предузетништво постоји, реализован је велики број активности. Посебно бих издвојила пројекте Едукативна
недеља, Мала школа предузетништва и
Дигитал за њу, чији је циљ био пре свега
едукација, али и подстицање умрежавања међу предузетницама. Значајна
пажња посвећена је и сарадњи са другим
удружењима, која промовишу женско
предузетништво, као и регионалној сарадњи”, навела је Бранислава Симанић,
истичући важност економског оснажи-
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Најважније активности Секције за женско
предузетништво су: умрежавање жена предузетница,
едукација за боље пословање, информисање
о потенцијалним изворима финансирања,
као и континуирано промовисање иновативности
женског предузетништва
вања жена, због чега је ПКС у протеклом
периоду организовала бројне радионице
за унапређење знања и вештина.
Катарина Обрадовић Јовановић, помоћница министра привреде у Влади Србије за подршку развоју малих и средњих
предузећа, објаснила је да држава даје
снажну подршку развоју сектора малих
и средњих предузећа, а посебна пажња
посвећена је управо женском предузетништву. Тако је, између осталог, у оквиру програма за набавку опреме значајно
олакшано добијање инвестиционих кредита.
„Србија је 2016. године усвојила Стратегију развоја малих и средњих предузећа, у

ПОДРШКА И ПОМОЋ
Привредна комора Србије већ годинама снажно подржава женско предузетништво кроз организовање различитих
едукација и програма са циљем економског оснаживања. Све активности Секције за женско предузетништво ПКС намењене су женама које су већ у бизнису,
али и почетницама које желе да реализују идеје у пракси. У сваком тренутку
оне могу да се обрате Секцији за женско
предузетништво и добију подршку и помоћ да представе своје производе и услуге, изађу на домаће и страна тржишта
и повежу се са пословним партнерима.
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ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ КАО МОТИВАЦИЈА
Секција за предузетништво Привредне коморе Србије је у претходном периоду организовала низ активности посвећених предузетницама, међу којима и неколико панела и
презентација на којима се говорило о актуелним темама и њиховом оснаживању. Кроз
представљање финансијских подстицаја, али и примера добре праксе и искустава успешних предузетница, један од циљева био је да се што више жена мотивише да уђе у
свет приватног бизниса.

оквиру које значајно место заузимају програми намењени предузетницама, који су
им све доступнији. У пракси, много жена
које планирају да започну свој бизнис има
проблем када аплицирају за кредите, јер
се некретнине углавном не воде на њих, па
не постоји могућност да обезбеђење буде
хипотека и да на тај начин добију инвестициони кредит. Тај проблем је превазиђен
увођењем залоге као главног средства
обезбеђења уместо хипотеке и то је једна од
мера за конкретну подршку развоју женског предузетништва“, навела је Катарина
Обрадовић Јовановић и додала да су овакви састанци са предузетницама важни јер
оне могу да дају предлоге и иницијативе за
даљу сарадњу и унапређење пословања и
уопште стања у тој области.
На састанку у Привредној комори Србије, Биљана Лазаревић, председница Секције за женско предузетништво, подсетила
је на бројне активности које су усмерене на
подршку предузетницама и њихов лични и
професионални развој. Она је истакла да је
велики број жена показао интересовање и
учествовао у пројектима Едукативна недеља и Дигитал за њу.
„То је потврда да су пројекти добро
осмишљени и да су предузетнице преБесплатна публикација о запошљавању

познале место на коме могу да се едукују како би унапредиле своје пословање.
Такође, оно што је посебно важно јесте
да смо на тај начин омогућили њихово
повезивање и сарадњу на будућим заједничким пословним подухватима“, рекла
је Биљана Лазаревић и додала да је велико интересовање предузетница било и за
пројеката Мала школа предузетништва,
у овиру којег је одржано 19 бесплатних
радионица.
Уз подсећање да ускоро излази други
број часописа „Магазин“, који је Секција
за женско предузетништво покренула
у циљу бољег информисања о актуелним темама из те области, Биљана Лазаревић је најавила и остале планове и
нове пројекте у оквиру којих ће посебан
акценат бити на регионалној сарадњи.
Такође, најављено је да се разматра да
се седнице Секције за женско предузетништво убудуће одржавају у различитим градовима у Србији.
Гошћа на седници је била предузетница из Хрватске Јадранка Врховић, директорка и оснивач компаније „Јадромел“
из Загреба, која се бави производњом додатака исхрани и тренутно је у процесу
регистрације за излазак на српско тр-

жиште. Њене производе је преко интернета наручивало много људи из Србије,
па је, како каже, због тога решила да их
понуди нашем тржишту. „Велика ми је
част што сам данас овде. У Хрватској се
такође много ради на умрежавању предузетница, али ми је драго да могу да
видим каква је ситуација у Србији и да
поделимо искуства“, рекла је Јадранка.
Састанку је присуствовала и Сузана
Перић, потпредседница Секције, која је
предложила неколико пројеката који би
допринели развоју и јачању женског предузетништва. Као уредница реномираног
женског часописа „Базар“, Сузана Перић је
рекла да ће тај часопис наставити да промовише жене у предузетништву и за септембар најавила организацију Бизнис форума, али и промоцију Србије у Француској,
кроз моду и музику. Наиме, Сузана Перић
ће у више француских градова представити своју модну колекцију инспирисану српском традицијом, уз музичку пратњу Лене
Ковачевић и позвала је предузетнице да се
прикључе том пројекту.
На састанку је поменут и нови портал који је Привредна комора Србије покренула за унапређење пословања. На
бизнис порталу „ПКС партнер“, на којем
предузетници могу бесплатно да се региструју, могу се наћи све јавно доступне
информације о пословању правних лица
у нашој земљи. Циљ је да се помогне
привреди и привредницима да побољшају своје пословање, прате промене на
тржишту, смање ризике, повећају своју
видљивост и сагледају нове пословне могућности.
Јелена Бајевић
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Млади за младе

В

ЛЕТО НОВИХ МОГУЋНОСТИ

елики догађај за младе под називом „Лето #за5“ организован је на
Ади Циганлији, уз дружење, стицање нових искустава и знања за
развој каријере. Манифестација је била
одлична прилика за средњошколце и
студенте да добију више информација о
могућностима за тражење посла, али и
да направе прве кораке у својој каријери.
Млади су имали могућност да се информишу о програмима размене, волонтирања, пракси, али и да се пријаве за
сезонске послове и сазнају из прве руке
како се гради успешна каријера.
Посетиоцима је понуђено да науче
да напишу добру радну биографију или
креирају LinkedIn профил. Такође, имали
су прилику да увежбају представљање
послодавцу на разговору за посао, да присуствују занимљивим радионицама професионалне оријентације, које ће им помоћи да одлуче који факултет да упишу
и како да одаберу право занимање за себе,
али и да науче многе друге корисне ствари, попут тога како да најбоље организују
своје слободно време.
Јана Шарић, координаторка програма
„Будућност #за5“ из Центра Е8, истиче да
„Лето #за5“ представља прави почетак
лета за младе јер нуди много могућности.
„Циљ овог догађаја је да младе информишемо како да проналазе послове током лета и да зараде за џепарац, да науче
нешто ново и стекну важне контакте. Догађај је намењен свима који размишљају о
својој будућности, желимо да их охрабримо да дугорочно размишљају како да на
најбољи начин буду активни у тражењу
посла“, каже за „Послове“ Јана, додајући да
је ово један од начина да млади попуне свој
CV новим знањима која су стекли.
„Понуђени су им административни
послови, рад у угоститељским објектима

на Ади током лета, као и сезонски послови
у иностранству“, додаје она.
Управо су за рад у неком угоститељском објекту на Ади Циганлији заинтересоване Невена и Адријана, које су завршиле
прву годину средње школе. Кажу да желе
да на прави начин искористе своје слободно време како би нешто ново научиле,
стекле искуство и зарадиле за џепарац.
„Коначно ћу сама купити себи нове патике, а део новца ћу дати мами за кућни
буџет“, каже нам Адријана.
На манифестацији су се представиле
институције и организације којe се баве
програмима за младе и запошљавањем
и понудиле послове и праксе на које су
млади могли да се пријаве.
Национална служба за запошљавање укључила се у ову манифестацију, с
обзиром да су млади приоритетна група
подржана кроз бројне програме и мере
које НСЗ спроводи, а пре свега у циљу
стицања нових знања и радног искуства.

Заинтересовани су на штанду НСЗ могли
да се информишу о свим програмима и
добију све додатне информације.
Први пут се овој манифестацији прикључила Омладинска задруга „Централ“, која се
већ 25 година бави запошљавањем омладинаца на повременим и привременим пословима. Бранка Радоњић каже да младима нуде
послове који су актуелни не само лети, већ током целе године, а у питању су послови промотера, рад у администрацији, трговини,..
За оне који желе да науче да доносе менаџерске одлуке, да осете како у пракси изгледа тимски рад и усвоје корисне технике за
решавање пословних изазова, током манифестације „Лето #за5“ организовано је такмичење
у решавању студија случаја (Case Study). Такође,
млади су могли да се укључе у радионице
„Како отворити LinkedIn профил“ и „Који је твој
пословно-комуникациони стил?“, чују предавање на тему „LinkedIn као професија“ и сазнају
која су нова, модерна занимања на тржишту
рада.
Поред стицања искуства, у оквиру манифестације „Лето #за5“ посетиоцима је
била обезбеђена и добра забава у оквиру DJ
и Chill Out зоне.
„Будућност #за5“ је национални пројекат за младе, који млади и воде, а циљ је
да се заинтересованима помогне да изграде успешну будућу каријеру са акцентом
на томе колико је важно стицање нових
знања и вештина. Управо је то и ставка у
радној биографији која појединца може да
издвоји од других кандидата приликом
аплицирања за посао.
Од 2016. године више од 85.000 средњошколаца и студената из 70 средњих школа и 30
факултета широм Србије било је укључено у
различите активности у оквиру пројекта.
Искористи ово лето да се добро забавиш и стекнеш прву ставку #за5 у свом
CV-у! – порука је организатора младима.
Јелена Бајевић
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Уручени сертификати полазницима Јава и Дот нет специјалистичких
информатичких обука

ЗАНИМАЊЕ 21. ВЕКA

Филијала Нови Сад НСЗ је 14. јуна организовала свечану
доделу сертификата полазницима специјалистичких информатичких обука. Обуку за Јава програмирање успешно је завршило 50 полазника, док је 25 полазника завршило Дот нет
програмирање.
Сертификате су уручиле начелница Одељења за образовање и обуке у Филијали Нови Сад НСЗ Смиљана Гардиновачки
и Наташа Хрћанин, представница „Информатике“ а.д. Београд,
извођача обуке. Обука је трајала 6 месеци, а полазнике сада
очекује пракса у неколико софтверских компанија у граду. Један од услова за кандидате је био минимум четврти степен
стручне спреме, без обзира на занимање.
„Тржиште рада је веома захтевно, а информационе технологије су занимање број један у 21. веку. Ми смо то препознали,
средства су обезбеђена, интересовање је велико и на обострано
задовољство финиширамо доделом сертификата. Постоји још
и радна пракса за 50 посто од укупног броја полазника у ИТ
компанијама у Јужнобачком округу“, рекла је Смиљана Гардиновачки.
Потражња за овим занимањем на локалном тржишту рада
је велика и превазилази тренутну понуду, тако да полазници
који су стекли сертификат имају веома велику шансу да убрзо
нађу и одговарајуће запослење у некој од многобројних софтверских компанија у Новом Саду.
„Очекујемо велики проценат запошљивости“, рекла је
Смиљана и додала да је 21. век веома захтеван што се тиче
компетенција, да су услови подигнути на виши ниво и да се
мора одговорити постављеним изазовима и пратити понуда и
потражња послова на тржишту.

Национална служба за запошљавање се прошле године
прикључила Националном пројекту преквалификација за ИТ
сектор и организовала специјалистичке информатичке обуке у
10 градова у Србији за незапослена лица са евиденције НСЗ. У
Новом Саду су организоване 3 овакве обуке за укупно 100 полазника: Јава програмирање, Дот нет програмирање и Фронт
енд веб програмирање. Обуке су почеле у новембру прошле
године. Ове године у априлу додељени су сертификати за успешно завршену обуку за Фронт енд веб програмирање за 25
полазника, која је реализована у сарадњи са школом „Смарт“ из
Новог Сада.
Рената Вукмировић

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА У ИВАЊИЦИ
У просторијама ОШ „Милинко Кушић“ у Ивањици одржан је други овогодишњи сајам запошљавања на подручју Моравичког округа.
Учествовало је 16 послодаваца са подручја Ивањице, средња и мала предузећа, предузетничке радње и регистроване
пословне јединице, са пријављеним потребама за запошљавање око 70 лица. Тражени су различити профили: радници конфекцијске, машинске, металопрерађивачке, дрвнопрерађивачке струке, а били су понуђени и послови у области администрације,
комерцијале, као и послови за неквалификоване раднике.
Сајам је отворио Зоран Лазовић, председник Општине Ивањица, који је истакао улогу и значај привредника, али и локалне самоуправе у смањењу незапослености. „Општина Ивањица и ове године из свог буџета издвојила је близу 7 милиона динара за подстицај
самозапошљавања својих суграђана, реализацију пројеката јавних радова и за програм стручне праксе. Истовремено се надамо да
ће ускоро и у нашу средину стићи инвеститори који ће бити значајна подршка у запошљавању наших суграђана“, истакао је Лазовић.
Један од учесника сајма била је и фирма ДОО „Матис“ из Ивањице, која се бави израдом намештаја. Представник ове реномиране компаније, Предраг Ристић, навео је да већ годинама користе услуге Националне службе за запошљавање, а сајам запошљавања је за њих значајна прилика да путем директних разговора обезбеде одређени број кандидата различитих занимања,
који ће имати прилику да заснују радни однос на пословима у производњи, магацину и администрацији.
Велика очекивања имају и незапослени, који су у великом
броју присуствовали овом догађају, искористивши прилику да
обаве интервује са потенцијалним послодавцима и сазнају који су
послови у понуди на тржишту рада у Ивањици.
Према подацима Филијале Чачак НСЗ, од 13.366 активних незапослених лица (7.632 жене), колико је пријављено на подручју
Моравичког округа (град Чачак, општине Ивањица, Горњи Милановац и Лучани), на евиденцији у Ивањици пријављено је 3.367
лица (1.689 жена). Пратећи структуру евиденције по степену стручне спреме, најзаступљенија су лица у I и II степену и чине око 43%
од укупног броја пријављених.
У Ивањици су отвoрена три јавна позива: за реализацију програма јавних радова, стручне спраксе и самозапошљавање. Програми се реализују кроз суфинансирање од стране државе која је,
уз средства издвојена из општинског буџета, определила додатАна Дојчиловић
них 6,7 милиона динара.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Потписан уговор о техничкој сарадњи између Економског факултета
Универзитета у Нишу и Филијале Ниш НСЗ

ПРАКСОМ ДО БОЉЕ ПРИМЕНЕ ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА
На Економском факултету у Нишу потписан је уговор о техничкој сарадњи између Економског факултета Универзитета у
Нишу и Националне службе за запошљавање - Филијале Ниш.
Уговор се односи на реализацију стручне праксе као вида организоване припреме студената за примену стечених теоријских
знања и савладавање пословних вештина у области којом се
Филијала Ниш НСЗ бави.
Уговор су потписали декан Економског факултета проф. др
Тадија Ђукић и директор нишке филијале НСЗ Бобан Матић.
„Ово је добра прилика за наше студенте да се преко лета
упознају са начином рада једне значајне државне институције
као што је Национална служба за запошљавање, пошто је до
сада пракса углавном реализована у приватним компанијама.
С обзиром на велики број и врсту послова из економске области
које НСЗ обавља, сматрам да ће студенти имати квалитетну
праксу“, истакао је проф. др Тадија Ђукић.
„Сматрам да ће пракса у НСЗ - Филијали Ниш бити корисна
за студенте, јер ће имати увид у целокупно тржиште рада и прилику да сагледају како оно функционише. НСЗ је место где се
спајају понуда и потражња за радном снагом, тј. људским ресурсима. Са друге стране, све је већи значај програма и мера активне
политике запошљавања које спроводимо из године у годину, тако
да ће студенти бити у прилици да се упознају и са свим видо-

вима финансијских и нефинансијских мера које Филијала Ниш
реализује“, рекао је директор нишке филијале НСЗ Бобан Матић.
Праксом која ће бити реализована током јула, августа и септембра, биће обухваћено 20 студената завршних година студија.
Потписивању уговора испред Националне службе за запошљавање присуствовали су и заменица директора Филијале
Ниш Наташа Станковић и начелница Одељења за програме запошљавања и предузетништво Наташа Тончев. Владан Крстић

Компаније треба и младима без искуства да дају шансу

УЛАГАЊА ЗА ОДРЖИВУ БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ
Компанија НИС је представила Извештај о одрживом развоју за прошлу годину, у згради Ректората Универзитета у
Београду. Тим поводом одржана је панел
дискусија под називом „Улагање у младе
за одрживу будућност Србије“.
Догађај је одржан у згради Ректората
Универзитета у Београду, у складу са опредељењем НИС-а да су у фокусу друштвене
одговорности компаније млади људи и
жеља да се подстакне развој њихових потенцијала и допринесе настојањима да остану у својој земљи. Централни догађај била
је панел дискусија под називом „Улагање у
младе за одрживу будућност Србије“.
Александар Антић, министар рударства и енергетике, отворио је скуп говорећи о значају поштовања принципа
одрживог пословања и НИС навео као
добар пример у тој области.
„Организација и успешност пословног сектора не могу се мерити искључиво остваривањем максималног профита,
већ управо нивоом бриге за заједницу и
животну средину. Дубоко верујем да је
за решавање проблема одрживог развоја потребна нова енергија и нови ниво
знања и зато желим да упутим поруку
Универзитету и младима да морају дати
кључни допринос промени свести код
нас, како бисмо сви заједно радили на
остваривању циљева одрживог развоја
и били део једног бољег, квалитетнијег и
племенитијег друштва“, навео је Антић.
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Кирил Тјурдењев, генерални директор
НИС-а, говорио је о приоритетима компаније на пољу одрживог развоја. „За НИС
одрживи развој, пре свега, значи напредак, младост, знање, здравље, будућност.
Због тога су наша основна опредељења на
пољу одрживости – улагања у заједницу у
којој живимо и радимо, посебно у младе,
њен најважнији и највиталнији део“, рекао
је Тјурдењев.
Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику и председавајућа Међуресорне радне групе за
спровођење Агенде Уједињених нација о
одрживом развоју до 2030. године, рекла

је да Влада Србије велику пажњу посвећује младим људима и напорима да
они остану у својој земљи.
„Да бисмо стимулисали младе, компаније као што је НИС дају шансу и буде
наду да има могућности да се у Србији
млад човек професионално оствари,
да користи не само дигитализацију и
дигиталну писменост као неопходност
без које се не може, него и да користи
своје креативне потенцијале, да управо
у привредним и приватним субјектима
и државним институцијама стварамо
простор за оне креативце који своју памет дају негде далеко“, истакла је Славица Ђукић Дејановић.
Младен Шарчевић, министар просвете, науке и технолошког развоја, рекао је
да су улагања у образовање међу приоритетима Владе Србије.
„Морамо да научимо децу да мисле,
да креативно размишљају, да стварају
нове идеје и вредности, па правимо образовни систем управо на тим основама.
НИС је уложио више од шест милиона
евра у образовање у оквиру програма
‚Енергија знања‘, а то су активности попут
опремања кабинета и креирања нових
програма. У систему сарадње са НИС-ом
су десетине наших средњих школа, имамо заједничке пројекте намењене промоцији науке, а компанија има и одличне
видове сарадње са многим факултетима“,
рекао је Шарчевић.
Извор: нис.еу

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

У ОВОМ БРОЈУ

637

СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТА
Администрација и управа
Трговина и услуге
Медицина
Пољопривреда
Индустрија и грађевинарство
Социјална заштита
Наука и образовање

10
19
21
26
26
27
27

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

Како да предате оглас за слободна радна места
Оглашавање у публикацији „Послови“ је бесплатно. Текст огласа за слободна радна места можете предати у
најближој филијали/служби Националне службе за запошљавање.
Бесплатна публикација о запошљавању
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Администрација и управа

Администрација и управа
Б Е О Г РА Д
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка,
83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09,
99/14, 97/14, 94/17 и 95/18), члана 9 став 1 Уредбе о
интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних
места у државним органима („Службени гласник РС“,
број 2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности
за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава 51 број: 112-719/2019 од 25.
јануара 2019. године, Министарство финансија оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство финансија, Београд, Кнеза Милоша 20
II Радно место које се попуњава:

1) Радно место за комуникацију,
информисање и обраду података,
у звању самостални саветник
у Одсеку за односе Министарства
са јавношћу
1 извршилац

Опис послова: Прати вести по агенцијама и обавља
преглед дневне штампе и о томе израђује потребне
извештаје, информације и анализе; учествује у припреми и изради саопштења за јавност о активностима Министарства; организује припрему представника
Министарства за наступе у јавности и врши праћење
јавних активности представника Министарства у
земљи и иностранству; обавља послове који се односе на праћење јавних иступања и активности министра и других представника Министарства у земљи
и иностранству и о томе сачињава извештаје; врши
праћење јавних активности представника Министарства у земљи и иностранству; обавља послове у вези
са припремом и израдом публикација Министарства;
обавља сталну сарадњу са представницима медија;
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
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 на специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства
у струци; као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.
III Врста радног односа: Радно место попуњава се
заснивањем радног односа на неодређено време.
IV Место рада: Београд.
V Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни поступак спроводи се из више обавезних
фаза у којима се проверавају опште функционалне,
посебне функционалне и понашајне компетенције и
фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем
задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писмено).
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Напомена: У погледу провере опште функционалне
компетенције „дигитална писменост“, ако поседујете
важећи сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о познавању рада на рачунару, на траженом
нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени
тестирања компетенције - дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да
ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.
2. Посебне функционалне компетенције: Након
пријема извештаја о резултатима провере општих
функционалних компетенција, међу кандидатима који
су испунили мерила за проверу општих функционалних
компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
• посебна функционална компетенција за област рада
послови односа са јавношћу (менаџмент догађаја, односи
с медијима) - провераваће се путем симулације (усмено);
• посебна функционална компетенција за одређено
радно место - прописи из надлежности и организације
органа (Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству финансија) провераваће се путем симулације (усмено).
• посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места
(Закон о јавном информисању и медијима) - провераваће се путем симулације (усмено).
3. Понашајне компетенције: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање
задацима и остваривање резултата, оријентација ка
учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) - провераваће
се путем психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и
прихватање вредности државних органа - провераваће
се путем интервјуа са комисијом (усмено).
Информације o материјалимa за припрему кандидата
за проверу општих функционалних компетенција могу
се наћи на сајту Службе за управљање кадровима,
www.suk.gov.rs.
VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови“.
VII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији
Службе за управљање кадровима и Министарства
финансија или у штампаној верзији у писарници
Министарства финансија, Кнеза Милоша 20.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се
у образац пријаве након што комисија састави списак
кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри
у року од три дана од пријема пријаве, достављањем
наведеног податка на начин који је у пријави назначио за
доставу обавештења.
VIII Лица која су задужена за давање обавештења:
Зора Амановић и Деса Недовић, тел. 011/3642-665.
IX Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се
поштом или предају непосредно на писарници Министарства финансија, Кнеза Милоша 20, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког
радног места”.
X Докази које прилажу кандидати који су
успешно прошли фазе изборног поступка пре
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал
или оверена фотокопија уверења о држављанству;
оригинал или оверена фотокопија извода из матич-

не књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал
или оверена фотокопија доказа о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе
доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном
спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из
матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у
коме ради или решење да је нераспоређен.
*Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији
која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни
бележници, приложени докази могу бити оверени у
основним судовима, судским јединицама, пријемним
канцеларијама основних судова, односно општинским
управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре
1. марта 2017. године у основним судовима, односно
општинскоj управи.
XI Рок за подношење доказа: Кандидати који су
успешно прошли претходне фазе изборног поступка,
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да
у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене 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 адресу Министарства финансија, Београд,
Кнеза Милоша 20.
XII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима
конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене
огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће
се спровести, почев од 17. јула 2019. године, о чему ће
кандидати бити обавештени на бројеве телефона или
електронске адресе које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило). Провера
посебних функционалних компетенција и интервју са
Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама
Министарства финансија, Кнеза Милоша 20, у Београду.
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и
времену спровођења наредне фазе изборног поступка
на контакте (бројеве телефона или електорнске адресе),
које наведу у својим пријавама.
XIII Општи услови за запослење: држављанство
Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан;
да учеснику конкурса раније није престајао радни
однос у државном органу због теже повреде дужности
из радног односа и да није осуђиван на казну затвора
од најмање шест месеци.
НАПОМЕНE: Чланом 9 Закона о државним службеницима прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на
основу провере компетенција. Као државни службеник на извршилачком радном месту може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит,
али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност
за заснивање радног односа.
Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају
радни однос у државном органу. Пробни рад за радни
однос на неодређено време траје шест месеци. Држав-
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ни службеник на пробном раду који је засновао радни
однос на неодређено време и државни службеник који
је засновао радни однос на неодређено време, а који
нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да
су органи у обавези да по службеној дужности, када
је то неопходно за одлучивање, у складу са законским
роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и
прибављају личне податке о чињеницама садржаним
у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Документа о
чињеницама о којима се води службена евиденција
су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да учесник
конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи
на који начин жели да се прибаве његови подаци из
службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене решењем.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је
именовао министар финансија.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији
и огласној табли Министарства финансија, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима,
на порталу еУправе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у
овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд
Управа за јавне набавке, на основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник
РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07,
67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18)
и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима
(„Службени гласник РС“, број 2/19), оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Управа
за јавне набавке, Београд, Немањина 22-26
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за припрему
мишљења, звање саветник

Група за нормативне послове, Сектор
за регулативу и надзор у области
јавних набавки
1 извршилац
Опис послова: Прикупља податке и информације у
циљу давања мишљења о тумачењу и примени одредаба Закона којима се регулише област јавних набавки; прикупља податке и информације у циљу давања
мишљења на законе и друге прописе чији су предлагачи други органи државне управе; води евиденцију
датих мишљења и израђује анализе и извештаје; води
евиденцију извршених анализа извештаја наручилаца у
вези са доделом уговора понуђачу чија понуда садржи
цену већу од процењене вредности јавне набавке; води
евиденцију извршених анализа извештаја у вези са
изменом уговора и о томе израђује извештаје; обавља и
друге послове по налогу руководиоца групе.
Бесплатна публикација о запошљавању

Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит;
потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место за припрему
мишљења о испуњености услова за
спровођење преговарачког поступка,
звање саветник
Група за испитивање основа за
спровођење преговарачког поступка,
Сектор за регулативу и надзор у
области јавних набавки
2 извршиоца

Опис послова: Упућује захтев за доставу додатне
документације од стране наручилаца у вези са одређеним захтевом за спровођење преговарачког поступка;
прикупља податке и информације од значаја за давање
мишљења о испуњености услова за спровођење преговарачког поступка; води евиденције о свим захтевима
за мишљење о основаности спровођења преговарачког
поступка; објављује дата мишљења на Порталу Управе
за јавне набавке; анализира мишљења дата у претходном периоду; обавља и друге послове по налогу руководиоца групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит;
потребне компетенције за рад на радном месту.

3. Радно место за праћење, контролу
и надзор поступака јавних набавки,
звање самостални саветник
Група за надзор поступака јавних
набавки, Сектор за регулативу и
надзор у области јавних набавки
2 извршиоца

Опис послова: Прати и контролише спровођење
поступака јавних набавки прикупљањем документације од стране наручилаца; израђује упутства ради
отклањања уочених неправилности; израђује акте
којима се покрећу прекршајни поступци; израђује акте
којима се покрећу поступци за утврђивање ништавости
уговора; израђује захтев за заштиту права; обавештава
надлежне органе о уоченим неправилностима; учествује у припреми периодичних и годишњих извештаја о
праћењу, контроли и надзору поступака јавних набавки
са предлогом мера из области јавних набавки; сарађује
са страним институцијама и стручњацима, државним
органима и организацијама, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе; обавља и друге
послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 5 година радног искуства у струци; положен државни стручни испит;
потребне компетенције за рад на радном месту.

4. Радно место руководилац Групе
за анализу и развој система јавних
набавки, звање самостални саветник
Група за анализу и развој система
јавних набавки, Сектор за
развој система јавних набавки и
финансијско-материјалне послове
1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад Групе, пружа
стручна упутства, усмерава и надзире рад државних
службеника у Групи; израђује стратегије и предлоге
акционих планова и друга акaта из области јавних набавки која су неопходна за хармонизацију домаћих прописа
са прописима ЕУ; припрема и израђује стручну литературу, моделе оквирних споразума, упутства, смернице
и друга акта предвиђена Законом о јавним набавкама и
израђује компаративне анализе и предлаже мере ради
развоја система јавних набавки; координира израду прописа и стручне литературе из области планирања набавки и вођења евиденције о јавним набавкама и прописује
стандардне обрасце огласа о јавним набавкама; анализира статистичке и друге податке о закљученим уговорима,
спроведеним поступцима јавних набавки са извештајем о
сваком појединачном закљученом уговору, ради утврђивања чињеничног стања у области јавних набавки и
израде полугодишњих и годишњих извештаја о јавним
набавкама и предлаже мере за отклањање евентуалних недостатака; анализира ефикасност система јавних
набавки, прати стање у тој области у другим државама
и израђује упоредне анализе; координира израду Портала јавних набавки, софтверских апликација за планирање набавки, вођење евиденције о јавним набавкама,
као и интерне базе података за праћење поступака јавних набавки као и координира послове у вези са управљањем Порталом јавних набавки; припрема предлог
програма стручног оспособљавања и начина полагања
стручног испита за стицање сертификата за службеника
за јавне набавке и координира организовањем полагања
испита и израдом софтверске апликације за вођење
регистра службеника за јавне набавке; обавља и друге
послове по налогу помоћника директора.
Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова,
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од најмање 4
године или специјалистичким студијама на факултету;
најмање 5 година радног искуства у струци; положен
државни стручни испит; потребне компетенције за рад
на радном месту.

5. Радно место за финансијскоматеријалне послове, звање
саветник

Група за финансијско-материјалне
послове, Сектор за развој система
јавних набавки и финансијскоматеријалне послове
1 извршилац
Опис послова: Прати извршење буџетских средстава
у складу са одобреним квотама и израђује консолидоване периодичне и годишње извештаје о извршењу буџета; припрема финансијску документацију за све исплате
из надлежности Управе; прати спровођење законитог,
наменског и економичног трошења буџетских средстава; припрема документацију и учествује у изради предлога финансијског плана Управе; води евиденције и
припрема извештаје о реализацији буџета и годишњег
плана јавних набавки; спроводи годишњи попис основних средстава; спроводи поступке јавних набавки;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из научне области
економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање 3 године радног искуства у струци; положен државни стручни испит;
потребне компетенције за рад на радном месту.

6. Радно место за припрему аката
из области праћења, контроле и
надзора поступака јавних набавки,
звање млађи саветник
Група за надзор поступака јавних
набавки, Сектор за регулативу и
надзор у области јавних набавки,
радни однос на одређено време у
својству приправника
1 извршилац

26.06.2019. | Број 835-836 |
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Опис послова: Учествује у праћењу и контроли спровођења поступака јавних набавки прикупљањем документације од стране наручилаца; прикупља податке и
учествује у изради захтева за заштиту права; припрема и учествује у изради предлога аката за покретање
прекршајног поступка, односно за покретање поступка
за утврђивање ништавости уговора; прикупља податке
и информације у циљу израде плана за борбу против
корупције у области јавних набавки; обавља послове
који се односе на доступност информација од јавног
значаја; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

V Општи услови за запослење: да учесник конкурса
има држављанство Републике Србије; да је пунолетан;
да му 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.

Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање једна година
радног искуства у струци или најмање 5 година радног
стажа у државним органима; положен државни стручни
испит; потребне компетенције за рад на радном месту.

1. Провера општих функционaлних компетенција
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво
се проверавају опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС - провераваће
се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем
задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писмено).

7. Радно место за подршку
планирању и припреми пројеката,
звање млађи саветник

Група за међународну сарадњу, Сектор
за развој система јавних набавки и
финансијско-материјалне послове,
радни однос на одређено време у
својству приправника
1 извршилац
Опис послова: Учествује у поступку израде прилога
за релевантна програмска и стратешка документа и
изради предлога пројеката; учествује у изради пројектне документације у одговарајућем формату, у складу
са процедурама; прикупља информације и учествује у
праћењу процеса програмирања; прикупља, обрађује и
евидентира податке о пројектима Управе који се финансирају из претприступне помоћи ЕУ, као и других пројеката у оквиру Управе; учествује у спровођењу правила
и принципа неопходних за успостављање, функционисање и одрживост система индиректног управљања
средствима ЕУ у складу са релевантним процедурама;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
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
4 године или специјалистичким студијама на факултету; најмање једна година радног искуства у струци или
најмање 5 година радног стажа у државним органима;
положен државни стручни испит; потребне компетенције за рад на радном месту.

VI Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза
у којима се проверавају опште функционалне, посебне
функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој
се спроводи интервју са комисијом.

Напомена: У погледу провере опште функционалне
компетенције „дигитална писменост“, ако поседујете
важећи сертификат, потврду или други одговарајући
доказ о познавању рада на рачунару, на траженом
нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени
тестирања компетенције - дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу „Рад на рачунару“), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа одлучити да ли
може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.

Напомена: Ако кандидат поседује важећи сертификат,
потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског језика, на траженом нивоу, и жели да на основу
њега буде ослобођен тестирања компетенције знање
страног језика, неопходно је да уз пријавни образац
(уредно и у потпуности попуњен у делу „Знање страних
језика“ који су тражени конкурсом), достави и тражени
доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

За радно место под редним бројем 1:
- посебна функционална компетенција за област рада
- студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација) - провераваће се писмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место прописи из надлежности органа (Закон о јавним набавкама) - провераваће се усмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место
- софтвер (интерна база података Управе за јавне
набавке) - провераваће се усмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 3:
- посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност
критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се писмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место прописи из надлежности органа (Закон о јавним набавкама) - провераваће се усмено путем симулације;

| Број 835-836 | 26.06.2019.

За радно место под редним бројем 6: Не проверавају се посебне функционалне компетенције.

2. Провера посебних функционалних компетенција: Након пријема извештаја о резултатима провере
општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних
функционалних компетенција, и то:

Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима,
прописано је да су кандидатима при запошљавању у
државни орган, под једнаким условима доступна сва
радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Положен државни стручни
испит није услов, нити предност за заснивање радног
односа. Радни однос за пријем приправника заснива се
на одређено време ради обуке приправника и он траје
годину дана.
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За радно место под редним бројем 5:
- посебна функционална компетенција за област рада
- финансијско-материјални послови (методе и поступци финансијског планирања, анализе и извештавања)
- провераваће се писмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за област рада послови јавних набавки (методологија за израду и припрему плана јавних набавки) - провераваће се писмено
путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место прописи из делокруга радног места (Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за
буџетски систем) - провераваће се писмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 7:
- посебна функционална компетенција за радно место страни језик (енглески - ниво Б2) - провераваће се усмено
путем симулације или достављањем сертификата.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест
месеци. Кандидати без положеног државног стручног
испита примају се на рад под условом да тај испит положе
до окончања пробног рада.

IV Врста радног односа: За пет радних места радни
однос заснива се на неодређено време (II 1-5), а за два
радна места радни однос заснива се на одређено време
(II 6-7).

За радно место под редним бројем 4:
- посебна функционална компетенција за област рада
- послови руковођења (основи управљања људским
ресурсима) - провераваће се усмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место
- професионално окружење (прописи и акти из надлежности и организације органа, стратегија развоја јавних
набавки у Републици Србији) - провераваће се писмено
путем есеја;
- посебна функционална компетенција за област рада - студијско-аналитички послови (методологија припреме докумената јавних политика и формална процедура за њихово
усвајање) - провераваће се усмено путем симулације.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се
наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.
suk.gov.rs.

За радно место под редним бројем 2:
- посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови, (прикупљање и обрада
података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних
информација) - провераваће се писмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место
- прописи из делокруга радног места (Правилник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка) - провераваће се писмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место прописи из надлежности органа (Закон о јавним набавкама) - провераваће се усмено путем симулације.

III Место рада за сва радна места: Београд, Грачаничка 8

- посебна функционална компетенција за област рада
- управно правни послови (општи управни поступак) провераваће се усмено путем симулације.

Комисија ће на основу приложеног доказа одлучити да
ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо усмене провере.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за
проверу посебних функционалних компетенција (закони, подзаконски акти, смернице, упутства и сл.) могу се
наћи на сајту Управе за јавне набавке (www.ujn.gov.rs).
3. Провера понашајних компетенција: Понашајне
компетенције провераваће се путем психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа базираног на компентенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и
прихватање вредности државних органа - провераваће
се путем интервјуа са комисијом (усмено).
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана
од дана оглашавања текста јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс: Пријава на конурс
врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацијама Службе за управљање кадровима
(www.suk.gov.rs) и Управе за јавне набавке (www.ujn.
gov.rs) или у штампаној верзији на писарници Управе за
јавне набавке, Београд, Немањина 22-26.
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у
образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Под-
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носиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри
у року од три дана од пријема пријаве, достављањем
наведеног податка на начин који је у пријави назначио
за доставу обавештења.
IX Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: Са учесницима
конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене
огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће
се спровести, почев од 12. јула 2019. године, о чему ће
учесници конкурса бити обавештени на контакте (адресе
или бројеви телефона) које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија Нови Београд,
Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило). Провера
посебних функционалних компетенција и интервју са
Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Управе за јавне набавкe (Грачаничка 8). Учесници
конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног
поступка обавештавају се о датуму, месту и времену
спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе), које наведу у
својим обрасцима пријаве.
X Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту
за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном
државном стручном испиту, подносе доказ о положеном
правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија
доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и
други акти из којих се види на којим пословима, у ком
периоду и са којом стручном спремом је стечено радно
искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс,
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси решење о распоређивању или
премештају на радно место у органу у коме ради или
решење да је нераспоређен. Сви докази се прилажу у
оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази
могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената
које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.
XI Рок за подношење доказа: Кандидати који су
успешно прошли претходне фазе изборног поступка,
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се
да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене 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
Управе за јавне набавке.
Кандидати који конкуришу на више радних места, која
се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти
из којих се види на којим пословима, у ком периоду и
са којом стручном спремом је стечено радно искуство),
дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци
из радних места на која конкуришу.
XII Остале информације и напомене: 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 / уверење
Бесплатна публикација о запошљавању

о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9 и
члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између
осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако
странка изричито изјави да ће те податке прибавити
сама. Потребно је да кандидат у делу „Изјава“, у обрасцу
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве
његови подаци из службених евиденција.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Управе за јавне набавке.
Овај конкурс се оглашава на интернет презентацији
(www.ujn.gov.rs) и огласној табли Управе за јавне
набавке; на порталу еУправе; на интерент презентацији
и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање и на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима (www.suk.gov.rs).
На интернет презентацији Службе за управљање
кадровима (www.suk.gov.rs) може се погледати опис
послова оглашених радних места. Сви изрази, појмови,
именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.
XIII Лицa којa су задужена за давање обавештења:
Александра Кривокапић и Тијана Стојановић, тел. 011/2888712, Управа за јавне набавке, од 10.00 до 13.00 часова.

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: Национална
академија за јавну управу, Београд
Положај који се попуњава:

У изборном поступку проверавају се:
- Опште 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:
1. посебна функционална компетенција за област рада
послови руковођења (општи, стратегијски и финансијски
менаџмент) - провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место и то:
2. посебне функционалне компетенције за радно
место - професионално окружење, прописи и акти из
надлежности и организације органа (Закон о Националној академији за јавну управу) - провера ће се
вршити путем усмене симулације;
3. страни језик - енглески језик, ниво Б1 - провера
ће се вршити писмено/усмено или увидом у доказ о
знању енглеског језика - ниво Б1.
- 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, узорка понашања 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, Булевар Михајла Пупина 2.
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; податак о знању енглеског језика ниво Б1; 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.

Директор Националне академије за
јавну управу

Пријава на јавни конкурс може се поднети путем
поште или непосредно на адресу наведену у тексту огласа.

Опис послова: руководи радом Академије; организује, обједињује и усмерава рад Академије, распоређуje послове руководиоцима унутрашњих јединица
и обавља друге послове из делокруга Академије.

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.

положај у првој групи

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких или организационих наука
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни
испит, најмање девет година радног искуства у струци
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 радно место;
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.

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.
Докази који се прилажу уз образац пријаве су:
писани доказ о знању рада на рачунару и писани доказ
о знању енглеског језика - ниво Б1.
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“.
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Кандидати који уз образац пријаве доставе важећи сертификат, потврду или други доказ о знању енглеског
језика - ниво Б1 биће ослобођени провере компетенције
знање енглеског језика - ниво Б1, сем уколико комисија
одлучи да се приложени доказ не може прихватити као
доказ којим се кандидат ослобађа од писмене/усмене
провере знање енглеског језика - ниво Б1.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10 до 12 часова: Ивана Ђуровић, тел. 011/313-09-01, Служба за управљање кадровима.

2. посебна функционална компетенција у области
рада послови међународне сарадње и европских
интеграција (основи правног и политичког система ЕУ)
- провера ће се вршити путем усмене симулације.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене.

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).

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и
oгласној табли Националне академије за јавну управу, на интернет презентацији и oгласној табли Службе за управљање кадровима, на порталу еУправе, на
интернет презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.

*Посебне функционалне компетенције за радно
место и то:
3. посебне функционалне компетенције за радно место професионално окружење прописи и акти из надлежности организације органа (Закон о избеглицама) - провера
ће се вршити путем усмене симулације;
- Страни језик - енглески језик, ниво Б1 - провера ће се
вршити писмено/усмено или увидом у доказ о знању
енглеског језика - ниво Б1.

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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

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.

У Служби за управљање кадровима може се извршити
увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се
попуњава положај који је предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и
женски род лица на које се односе.

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: Комесаријат
за избеглице и миграције, Београд
Положај који се попуњава:

Трајање рада на положају и место рада: Рад на
положају траје пет година, а место рада је Нови Београд, Народних хероја 4.
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; податак о знању енглеског језика - ниво
Б1; 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.

Опис послова: Руководи радом Комесаријата, центрима за азил, прихватним центрима и обавља друге
послове у складу са законом.

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.

положај у првој групи

Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање девет година радног искуства у струци 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 радно место; 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.

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)”.

* Посебне функционалне компетенције и то:
1. посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (основе управљања људским ресурсима) - провера ће се вршити путем усмене
симулације;

| Број 835-836 | 26.06.2019.

- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације за рад на радном месту и прихватање
вредности државних органа).

Комесар Комесаријата за избеглице
и миграције

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.
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- 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, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.

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.
Докази који се прилажу уз образац пријаве су:
писани доказ о знању рада на рачунару и писани доказ о
знању енглеског језика - ниво Б1.
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“.
Кандидати који уз образац пријаве доставе важећи сертификат, потврду или други доказ о знању енглеског
језика - ниво Б1 биће ослобођени провере компетенције
знање енглеског језика - ниво Б1, сем уколико комисија
одлучи да се приложени доказ не може прихватити као
доказ којим се кандидат ослобађа од писмене/усмене
провере знање енглеског језика - ниво Б1.
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

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

Администрација и управа

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).

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и
oгласној табли Комесаријата за избеглице и миграције,
на интернет презентацији и oгласној табли Службе за
управљање кадровима, на порталу еУправе, на интернет
презентацији и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.

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.

Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и
женски род лица на које се односе.

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: Ивана Ђуровић, тел. 011/313-09-01, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене.
Бесплатна публикација о запошљавању

У Служби за управљање кадровима може се извршити
увид у акт о систематизацији послова у органу у ком
се попуњава положај који је предмет овог конкурса.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

*Посебне функционалне компетенције за радно
место и то:
3. посебне функционалне компетенције за радно
место - прописи и акти из надлежности организације
органа (Закон о истраживању несрећа у ваздушном,
железничком и водном саобраћају) - 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, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.

Служба за управљање кадровима
Београд

- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације за рад на радном месту и прихватање
вредности државних органа).

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

Трајање рада на положају и место рада: Рад на
положају траје пет година, а место рада је Београд,
Чакорска 6.

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

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.

Орган у коме се попуњава положаj: Центар за
истраживање несрећа у саобраћају, Београд
Положај који се попуњава:

Главни истражитељ - директор
Центра за истраживање несрећа
у саобраћају
положај у првој групи

Опис послова: руководи, организује, обједињује и
усмерава рад Центра; распоређује послове помоћницима, руководиоцу групе и самосталним извршиоцима
и обавља и друге послове из делокруга Центра.
Услови: стечено високо образовање из научне односно
стручне области саобраћајно инжењерство или из научне односно стручне области машинско инжењерство
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни
испит; најмање девет година радног искуства у струци,
односно најмање девет година радног искуства у ваздушном или железничком или водном саобраћају од
којих најмање три године радног искуства на пословима у вези са безбедношћу у ваздушном или железничком или водном саобраћају и истраживању несрећа,
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:
1. посебна функционална компетенција за област
рада послови руковођења (основе управљања људским ресурсима) - провера ће се вршити путем усмене
симулације;
2. посебна функционална компетенција у области рада
послови међународне сарадње и европских интеграција
(политички систем и спољну политику Републике Србије)
- провера ће се вршити путем усмене симулације.

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.

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.
Докази који се прилажу уз образац пријаве су:
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 наве-
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дене 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 бр. 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: Ивана Ђуровић, тел. 011/313-09-01, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и
oгласној табли Центра за истраживање несрећа у саобраћају, на интернет презентацији и oгласној табли
Службе за управљање кадровима, на порталу еУправе,
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 попуњава положај који је предмет овог конкурса.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и
женски род лица на које се односе.
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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. 2/2019), Служба за управљање кадровима
оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
Орган у коме се попуњавају положаjи: Министарство правде - Управа за сарадњу са црквама и верским заједницама, Београд
Положаји који се попуњавају:

1. Директор Управе за сарадњу са
црквама и верским заједницама
у Министарству правде - положај
у другој групи

Опис послова: руководи Управом, планира, усмерава и надзире рад у Управи; врши најсложеније послове
из делокруга Управе; сарађује са државним и другим
органима, организацијама и јавним службама; обавља
и друге послове по налогу министра.
Услови: стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама. специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање девет година радног искуства у струци или седам година радног искуства струци од којих најмање две године на
руководећим радним местима или пет година радног
искуства на руководећим радним местима, положен
државни стручни испит, као и компентенције 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 за област
рада и то:
1. посебна функционална компетенција за област рада
послови руковођења (општи, стратегијски и финансијски менаџмент) - провера ће се вршити путем усмене симулације;
2. посебна функционална компетенција за област рада
финансијско-материјални послови (планирање буџета
и извештавање) - провера ће се вршити путем усмене
симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место и то:
3. посебне функционалне компетенције за радно
место - прописи из надлежности и организације органа (Закон о црквама и верским заједницама) - 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 ресур-

сима; стратешко управљање) - провера ће се вршити
путем психометријских тестова, узорка понашања 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, Булевар Михајла Пупина 2.

2. Помоћник директора руководилац Сектора за односе са
црквама и верским заједницама у
Управи за сарадњу са црквама и
верским заједницама
у Министарству правде - положај
у петој групи

Опис послова: руководи радом сектора, помаже
директору у руковођењу и организовању рада у Управи; планира, организује, обједињава и усмерава рад
Сектора; распоређује послове на уже унутрашње
организационе јединице; остварује сарадњу са другим
органима, врши најсложеније послове из делокруга
Сектора; организује послове и учествује у припреми
предлога средњорочног финансијског плана за израду Закона о буџету као и послова израде периодичних извештаја о извршењу буџета и завршног рачуна
Управе; обавља и друге послове по налогу директора
Управе.
Услови: стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама. специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање девет година радног искуства у струци или седам година радног искуства струци од којих најмање две године на
руководећим радним местима или пет година радног
искуства на руководећим радним местима, положен
државни стручни испит, као и компентенције 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 за област
рада и то:
1. 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 и то:
2. посебне функционалне компетенције за радно место
- прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о црквама и верским заједницама; Уредба о
уплати доприноса за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање за свештенике и верске службенике) - провера ће се вршити путем усмене симулације;
3. посебне функционалне компетенције за радно место релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о
платама државних службеника и намештеника) - 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, пос-
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већеност и интегритет; управљање људским ресурсима; стратешко управљање) - провера ће се вршити
путем психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.

већеност и интегритет; управљање људским ресурсима; стратешко управљање) - провера ће се вршити
путем психометријских тестова, узорка понашања и
интервјуа базираном на компетенцијама.

- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотивације за рад на радном месту и прихватање
вредности државних органа).

- 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, Булевар Михајла Пупина 2.

Трајање рада на положају и место рада: Рад на
положају траје пет година, а место рада је Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2.

3. Помоћник директора руководилац Сектора за међуверски
дијалог у Управи за сарадњу са
црквама и верским заједницама
у Министарству правде - положај
у петој групи

Опис послова: руководи радом сектора, помаже
директору у руковођењу и организовању рада у Управи;
координира послове у вези са успостављањем добрих
међуверских односа са традиционалним црквама и верским заједницама у Републици Србији и успостављања
међуверског дијалога у региону; остварује сарадњу са
другим органима; врши најсложеније послове; помаже директору у обављању послова који се односе на
кадровску политику у Управи, радне односе државних
службеника и намештеника у Управи; обавља и друге
послове по налогу директора Управе.
Услови: стечено високо образовање на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама. специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање девет година радног искуства у струци или седам година радног искуства струци од којих најмање две године на
руководећим радним местима или пет година радног
искуства на руководећим радним местима, положен
државни стручни испит, као и компентенције 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 за област
рада и то:
1. посебна функционална компетенција за област рада
послови међународне сарадње и европских интеграције (основи међународног јавног права и међународни односи и тенденције у глобализованом контексту)
- провера ће се вршити путем усмене симулације.
2. посебна функционална компетенција за област
рада послови управљања људским ресурсима (радно
правни односи у државним органима) - провера ће се
вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно
место и то:
3. посебне функционалне компетенције за радно
место - прописи из надлежности и организације органа (Закон о црквама и верским заједницама) - провера
ће се вршити путем усмене симулације;
4. посебне функционалне компетенције за радно
место - релевантни 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, посБесплатна публикација о запошљавању

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.
Докази који се прилажу уз образац пријаве су:
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 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: Бојана Модрић, тел.
011/3130-901, Служба за управљање кадровима.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији и
oгласној табли Министарства правде, на интернет
презентацији и oгласној табли Управе за сарадњу са
црквама и верским заједницама, на интернет презентацији и oгласној табли Службе за управљање кадровима, на порталу еУправе, 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.

Посао се не чека,
посао се тражи
26.06.2019. | Број 835-836 |
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Администрација и управа

ЛОЗНИЦ А

НИШ

ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

15300 Лозница, Крађорђева 2
тел. 015/879-257

Послови издавања локацијских
услова, потврђивање урбанистичкотехничке документације и изградње
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама другог степена из области природних наука (архитектонске,
грађевинске или планерске струке), у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова (дипломске академске студије-мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије), односно дипломирани инжењер
архитектуре, дипломирани грађевински инжењер или
дипломирани просторни планер са стеченим образовањем на основним студијама у трајању од најмање
четири године, познавање рада на рачунару, положен
државни стручни испит у органима државне управе и
најмање три година радног искуства у струци. Напомена: Конкурсна комисија вршиће проверу и оцењивање
стручне оспособљености усменим разговором са учесницима огласа, провером знања из Закона о планирању
и изградњи и Уредбе о локацијским условима. Кандидат
треба да испуњава и остале услове прописане Законом:
да је пунолетан држављанин РС, да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање
шест месеци, да му раније није престајао радни однос у
државном органу, односно органу аутономне покрајине
или јединице локалне самоуправе, због теже повреде
дужности из радног односа и да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места.
ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидат треба да достави
следећу документацију: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству не старије од 6 месеци;
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
уверење да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци (не старије од 6
месеци); изјаву да му раније није престао радни однос
у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа; уверење о положеном
државном стручном испиту за рад у органима државне
управе (лице са положеним правосудним испитом
уместо уверења о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима доставља уверење
о положеном правосудном испиту); доказ о радном
искуству у струци; личну и радну биографију. Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код
јавног бележника, односно суда, градској или општинској управи (ако су оверени пре 28.02.2017. године). Са
кандидатима чије су пријаве благовремене допуштене,
разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, назначене вештине и знања, биће
проверени у просторијама Градске управе града Лозница, Крађорђева 2. О датуму и времену спровођења
изборног поступка кандидати ће бити обавештени телефонским путем, путем електронске поште или поштом
на бројеве и адресе које су навели у пријави. Кандидати
који први пут заснивају радни однос у органима аутономне покрајине, органима јединице локалне самопураве или државном органу, подлежу пробном раду од
шест месеци. Кандидат без положеног државног испита
за рад у државним органима прима се на рад под условом да тај испит положи до окончања пробног рада.
Пријаве на конкурс са потребним доказима доставити
на адресу: Градска управа града Лозница, Карађорђева
2, са назнаком „За јавни конкурс“, у року од 15 дана од
дана објављивања јавног конкурса. Рок почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања. Пријаве доставити путем поште или лично, на шалтер писарнице,
приземље Градске управе. Лице задужено за давање
додатних обавештења о јавном конкурсу: Зоран Зарић,
канцеларија 111 или путем телефона: 015/879-257. Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју је именовао начелник Градске управе града Лозница. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне
пријве и пријаве уз које нису приложени сви тражени
докази, биће одбачене закључком конкурсне комисије.
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„Мерошина“, на адресу: Општинска управа општине
Мерошина, Цара Лазара 17, 18252 Мерошина, путем
поште или преко писарнице Општинске управе општине Мерошина, са назнаком „Јавни конкурс - за избор
кандидата за именовање директора ЈКП Мерошина не отварати“.

18252 Мерошина, Цара Лазара 17

Директор ЈКП „Мерошина“
на период од 4 године

УСЛОВИ: услови за именовање директора јавног предузећа: 1) да је пунолетно и пословно способно лице
и држављанин Републике Србије; 2) да има стечено
високо образовање на основним студијама у трајању
од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕПС бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама
или специјалистичким струковним студијама; 3) да
има најмање пет година радног исуства на пословима
за које се захтева високо образовање из тачке 2; 4) да
има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања; 6)
да има радно исуство у организовању рада и вођењу
послова; 7) да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке; 8) да није осуђивано
на казну затвора од најмање шест месеци; 9) да му
нису изречене мере безбедности у складу са законом
којим се уређују кривична дела, и то: (1) обавезно
психијатријско лечење и чување у здравственој установи;(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана; (4) обавезно лечење
алкохоличара; (5) забрана врешња позива, делатности и дужности.
Стручна оспособљеност, знања и вештине: оцењују
се у изборном поступку увидом у доказе који су приложени
уз пријаву кандидата и усменим разговором са кандидатима
који испуњавају услове утврђене конкурсом.
Место рада: Мерошина, Цара Лазара 21.
Рок у коме се подносе пријаве: Рок за подношење
пријава је 30 дана и почиње да тече наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику РС”.
Докази који се прилажу уз пријаву: професионална биографија са контакт телефоном и адресом
електронске поште, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), уверење о
пословној способности (оригинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), доказ о стурчној спреми (оригинал
или оверена фотокопија дипломе), доказ о радном
искуству на пословима за које се захтева високо образовање (оригинал или оверена фотокопија уверења /
потврде послодавца), доказ о познавању области корпоративног управљања (оригинал или оверена фотокопија уверења /потврде послодавца), изјава дата под
кривичном и материјалном одговорношћу да није члан
органа политичке странке, односно акт надлежног
органа политичке странке да је лицу одређено мировање фунције у органу политичке странке, уверење
надлежног органа (надлежне полицијске управе) да
није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци; доказ да му није изречена мера безбедности
(уверење издата од стране надлежног суда).
Кандидати се могу информисати о актима предузећа,
финансијским извештајима, организацији и систематизацији радних места и другим питањима од значаја за
обављање дужности директора, сваког радног дана у
периоду од 07.00 до 15.00 часова, у седишту предузећа,
на телефон бр. 018/4891-400.

Рок за подношење пријава је 30 дана и почиње
да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. Ако последњи дан
рока пада на дан у коме орган не ради, рок истиче кад
протекне први наредни радни дан.
ОСТАЛО: Неблаговремене, неразумљиве и пријаве
уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује закључком против кога није допуштена
посебна жалба. Оглас о јавном конкурсу објављује се
у „Службеном гласнику РС”, у публикацији „Послови”,
као и на званичној презентацији Скупштине општине
Мерошина www.merosina.org.rs.

ПРОКУПЉЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА ПРОКУПЉА

18400 Прокупље, Таткова 2
тел. 027/324-040, факс: 027/324-028

Заменик градског правобраниоца
града Прокупља
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава посебне услове
прописане чланом 17 Одлуке о Градском правобранилаштву града Прокупља (“Сл. лист града Прокупља”
број 2/18) и то: завршен правни факултет, положен
правосудни испит, да је достојан правобранилачке функције и да има најмање једну годину радног
искуства у правној струци после положеног правосудног испита. Поред посебних услова кандидат мора
испуњавати и опште услове прописане чланом 17
наведене одлуке, као и одредбама важећег Закона о
раду и то: 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 у трајању
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које
га чини неподобним за обављање послова у државном органу. Уз пријаву кандидати прилажу следећу
документацију, у оригиналу или оверену фотокопију:
диплому о завршеном правном факултету, извод из
матичне књиге рођених, уверење о држављанству
(не старије од шест месеци), уверење о положеном
правосудном испиту, доказ о радном искуству, лекарско уверење, уверење да није под истрагом и да се не
води кривични поступак против кандидата (уверење
издаје надлежни суд) и уверење да није осуђиван за
кривично дело на безусловну казну затвора у трајању
од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном
органу (уверење издаје полицијска управа). Доказ о
испуњености услова опште здравствене способности
доставља изабрани кандидат. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови“, са назнаком:
„За оглас за заменика градског правобраниоца града
Прокупља“, на горенаведену адресу.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Лице задужено за давање информација у вези
са јавним конкурсом је Лела Савић Стојановић, председник Комисије за спровођење конкурса за именовање директора ЈКП „Мерошина“, контакт телефон:
018/4891-400.
Адреса на коју се пријаве подносе: Пријаве са
потребним доказима о испуњавању предвиђених
услова из јавног конкурса достављају се Комисији за
спровођење конкурса за именовање директора ЈКП
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

Администрација и управа / Трговина и услуге

УЖИЦЕ
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
“МИЛОШ ТРЕБИЊАЦ”

31250 Бајина Башта, Вука Караџића 13

Дипломирани библиотекар

Позајмног одељења за одрасле
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће опште
услове: да је држављанин Републике Србије, да је
старији од 18 година, да има општу здравствену
способност, да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или кривично дело које га чини неподобним за
обављање послова на тражено радно место, да се
против њега не води кривични поступак. Посебни услови за кандидата: звање дипломираног библиотекара, високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису које уређује високо образовање
почев од 10. септембра 2005. године; на студијама у
трајању од најмање четири године, по проису који
је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, једна година радног искуства, положен стручни испит за библиотекара. Уз пријаву на
конкурс са контакт телефоном, кандидати су дужни
приложити доказе о испуњавању општих и посебних
услова: извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству (не старије од шест месеци), уверење
надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак, уверење да није кривично осуђиван, уверење о радном искуству, уверење о положеном стручном испиту за библиотекара, лекарско
уверење о општој здравственој способности. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.
Са кандидатима који испуњавају услове конкурса,
Комисија ће обавити интервју, о чему ће кандидати
бити благовремено обавештени телефонским путем
на контакт телефон који су дужни навести у пријави.
Документација достављена уз пријаву на конкурс се
не враћа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узимати у разматрање. Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу библиотеке, са
назнаком „Пријава на конкурс“.

В РА Њ Е
ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Бујановац, К. Петровића 115

Правобранилац општине Бујановац
рад на положају траје пет година

Опис послова: у складу са Одлуком о Општинском правобранилаштву заступа Општину Бујановац и њене
органе и организације у правним поступцима пред
судовима, арбитражама, органима управе и другим
надлежним органима и предузима правне радње и
користи правна средства ради остваривања и заштите
њихових имовинских и гругих права и интереса.
УСЛОВИ: да је кандидат пунолетан држављанин Републике Србије, да има завршен правни факултет и
положен правосудни испит, да има радно искуство у
правној струци после положеног правосудног испита
најмање десет година, да је достојан правобранилачке функције, да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци и да му
раније није престао радни однос у државном органу,
односно органу аутономне покрајине или јединице
локалне самоуправе због теже повреде дужности из
радног односа. Рок за подношење пријаве је 15 дана и
почиње да тече наредног дана од дана објављивања
јавног конкурса у публикацији „Послови“. Адреса на
коју се подносе пријаве: Општинско веће општине
Бујановац, са назнаком “За јавни конкурс за попуњавање положаја”, 17520 Бујановац, К. Петровића 115.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању и податке о врсти и дужини радног
искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио. Пријава мора бити својеручно потписаБесплатна публикација о запошљавању

на. Уз пријаву се прилажу следећи докази: уверење
о држављанству; извод из матичне књиге рођених;
диплома о стручној спреми; уверење о положеном
правосудном испиту; исправе којима се доказује дужина радног искуства из струке после положеног правосудног испита (потврде, решења); извод из казнене
евиденције полицијске управе да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци, издат након објављивања конкурса; учесник конкурса који је био у радном односу
у државном органу или органу аутономне покрајине
и јединице локалне самоуправе доставља потврду
тог органа да му није престао радни однос због теже
повреде радне дужности. Докази се достављају у оригиналу, осим дипломе о стручној спреми и уверења о
положеном правосудном испиту, који могу бити и у
овереној фотокопији. Неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве и непотпуне пријаве ће бити одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране Општинског већа општине Бујановац.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи употребљени у мушком граматичком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.

ЗАЈЕЧАР
УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ
У РАЗВОЈУ
19000 Зајечар, Светозара Марковића 6

Трговина и услуге
„ESO COBRA“ DOO
11080 Земун - Алтина
тел. 060/661-5770

Домар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно искуство
од 3 месеца. Заинтересовани кандидати своје пријаве
могу слати на број телефона: 060/661-5770.

„ВЕСПАК“ ДОО
ПЕКАРА „АКАДЕМАЦ“

11070 Нови Београд, Студентска 2
тел. 011/2602-162

Продавац у пекари
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком занимању. Пријаве слати у року од 30 дана од дана
објављивања огласа.

ЈОВАНОВИЋ И СИНОВИ
„MASTER FOOD“ DOO

Директор

11000 Београд, Бајлонијева пијаца, локал 24
тел. 065/9070-222

УСЛОВИ: услови за избор директора: да је лице стекло
високо образовање на студијама другог степена, мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије, односно
на основним студијама у трајању од најмање 4 године и одговарајући академски, односно стручни назив
утврђен у области правних, економских, психолошких,
педагошких и андрагошких и социолошких наука и
најмање 5 година радног искуства у струци, као и уверење да се против њега не води кривични поступак за
кривична дела; уверење да није правоснажно осуђиван; уверење о држављанству Републике Србије; биографија која мора да садржи елементе који доказују
стручност и допунска знања, као и да поседује организаторске вештине, комуникационе вештине, вештине презентације. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: уверење да се против њега не води кривични
поступак за кривична дела, уверење да није правоснажно осуђиван, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, доказ о
стручној спреми, доказ о потребном радном искуству
у струци, радну биографију која мора да садржи елементе који доказују стручност и допунска знања, као и
да поседује организаторске вештине, комуникационе
вештине, вештине презентације. Кандидат за директора, уз прописану конкурсну документацију којом
доказује да испуњава услове из претходног става,
подноси програм рада Установе за мандатни период
за који се врши избор. Рок за подношење пријава је 8
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријава са потребном документацијом подноси се
Установи за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, 19000 Зајечар, Светозара Марковића 6
са назнаком „За јавни конкурс - за избор директора”.
Контакт телефон: 019/427-919.

Радник за продају ћурећих
производа

на период од 4 године

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме.
Рад само у првој смени. Кандидати треба да се јаве
на наведени број телефона. Рок за пријављивање:
19.07.2019. године.

„РАЈИЋЕВА МС“ ДОО
11000 Београд, Кнез Михаилова 54а
тел. 011/3333-050

Помоћни радник у кухињи
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме. Запослени ће првенствено обављати послове чишћења кухиње
и прања судова ручно и уз помоћ машине. Кандидати треба да пошаљу CV на e-mail: gorana.golubović@
mamashelter.com или да се јаве на бројеве телефона:
011/3333-008 или 3333-050, особа за контакт: Гордана
Голубовић Вуксановић.

„АДОРА“ ДОО
11080 Земун, Алтина
e-mail: primart.adora@gmail.com

Продавац

2 извршиоца

Магационер

2 извршиоца
УСЛОВИ: III, IV степен, није потребно радно искуство.
Кандидати своје пријаве могу слати на имејл-адресу:
primart.adora@gmail.com.

ПЕКАРА „РОСА ЂОРЂЕВИЋ“
Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Сврљиг, Хаџићева 20

Пекар за израду бурека и пецива
2 извршиоца

УСЛОВИ: потребно искуство у изради бурека и пецива.
Пријава кандидата путем телефона: 065/809-7616.
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„MOZZART“ DOO

Београд - Палилула, Зрењанински пут 84ц
тел. 063/1069-872

Јуниор оператер - уплата исплата
тикета

2) Помоћни кувар
2 извршиоца

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

3) Конобар

за рад у Кули, на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, без обзира
на струку; енглески језик - почетни ниво. Рад у сменама. Слање пријава и радних биографија на e-mail:
nikola.damjanovic@mozzarbet.com и uros.djurasinovic@
mozzarbet.com. Рок за пријаву до попуне.

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

„ZEPTER INTERNATIONAL“
ДОО НОВИ БЕОГРАД
е-mail: karijera@zepter.rs

Тим менаџер

место рада: Београд (10), Обреновац
(5), Лазаревац (5), Ваљево (5),
Смедерево (5), Пожаревац (5), Нови
Сад (10), Зрењанин (5), Суботица (5),
Шабац (5), Крагујевац (5), Чачак (5),
Ниш (10), Лесковац (5), Крушевац (5),
на одређено време 3 месеца
95 извршилаца
Опис посла: планирање и реализација продајних активности, представљање производа потенцијалним купцима, праћење задовољства постојећих купаца, анализа
резултата, формирање и вођење тима.
Образовање: од IV до VII степена, без обзира на
образовни профил; рад на рачунару: MS Office пакет
(основни ниво); спремност за рад у тиму, пословни
бонтон, поседовање комуникационих и презентационих вештина.
Послодавац нуди: стручну обуку, фиксну плату и бонусе
за остварене резултате, континуирану едукацију, професионалну подршку и неопходна средства за успешан рад,
могућност интернационалне каријере.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Кандидати
могу своје радне биографије да доставе путем имејла.

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

Агент теренске продаје

уговор о делу, 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
200 извршилаца
УСЛОВИ: III - VII степен, основно познавање рада на
рачунару и енглески језик на почетном нивоу. Трајање
конкурса: до попуне радног места. Заинтересовани
кандидати могу слати радне биографије на горенаведену мејл-адресу послодавца.

„MONA HOTEL MANAGЕMENT“
DOO BEOGRAD
Београд, Цара Уроша 62-64
тел. 031/841-021
e-mail: recepcija@monazlatibor.com

1) Кувар

2 извршиоца
УСЛОВИ: образовни профил: кувар, III - IV степен
стручне спреме; радно искуство минимум 12 месеци.
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ОСТАЛО: Место рада: Хотел „Мона“, Златибор, Чајетина; рад у сменама, обезбеђен смештај, обезбеђена
исхрана; пробни рад 1 месец. Рок трајања конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу да се
јаве на горе назначени телефон особи за контакт или
путем мејла да доставе радну биографију.

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

Ауто-механичар у сервису
аутомобила (путнички програм FIAT
I LANCIA)
2 извршиоца

УСЛОВИ: радно искуство oд најмање 6 месеци; обезбеђена исхрана, обезбеђен смештај (за лица ван Београда), пробни рад 3 месеца. Рок трајања конкурса: до
попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу
да се јаве послодавцу на наведени број телефона.

„RAIFFEISEN BANK“ АД БЕОГРАД
Београд, Ђорђа Станојевића 16
e-mail: hr.department@raiffeisenbank.rs

Посредник за кредитирање у
малопродаји - сарадник за директну
продају
место рада: Бачка Топола,
Александровац, Ариље, Бачка
Паланка, Бечеј, Бор, Брус, Инђија,
Кладово, Ковин, Крагујевац,
Крушевац, Лозница, Љиг, Мајданпек,
Неготин, Нова Пазова, Нова Варош,
Нови Бечеј, Нови Сад, Прибој,
Пријепоље, Рума, Сента, Сјеница,
Смедерево, Стара Пазова, Трстеник,
Ваљево, Врњачка Бања; ангажовање
према уговору о посредовању
10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен, без обзира на радно искуство;
теренски рад, рад ван просторија послодавца. Конкурс је отворен до: 30.06.2019. године. Заинтересовани кандидати могу своје радне биографије да доставе
путем мејла.

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

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.

„MEDIX TECHNOLOGIE“ DOO
Крушевац, Липљанска 69/18
тел. 066/470-270
e-mail: casadalux@gmail.com

Комерцијалиста

место рада: сви градови на територији
Републике Србије, на одређено време,
након 6 месеци постоји могућност
заснивања радног односа на
неодређено време
3 извршиоца
Опис посла: презентовање и продаја нашег асортимана
на терену.
УСЛОВИ: IV степен, 3 месеца радног искуства; обавезна возачка дозвола Б категорије; обавезно претходно
радно искуство на истим или сличним пословима; професионалан и коректан однос према купцима, добра
комуникација и преговарачке вештине, посвећеност
и самоиницијатива; продајне и презентационе вештине; спремност за рад на терену (Република Србија);
отворена комуникација и искрен однос; одговорност
и самосталност у раду, тимска сарадња, ентузијазам
у послу; пожељно је коришћење сопственог возила у првих 6 месеци рада. Нудимо: редовну и тачну
исплату зараде, стални радни однос, рад од пет дана
у недељи, добре услове рада у динамичном и тимски
оријентисаном окружењу, континуирану едукацију.
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу послати
радну биографију на горенаведену имејл-адресу или
се јавити путем телефона: 066/470-270, особа за контакт Марко Станимировић.

„SATELIT RESORT“ DOO
Златибор, Бачијска 3
тел. 069/688-832
e-mail: snezana.tmusic@satelit.rs

1) Кувар

на одређено време 6 месеци
УСЛОВИ: кувар, III - IV степен стручне спреме; радно
искуство минимум 6 месеци.

2) Конобар

на одређено време 6 месеци
2 извршиоца
УСЛОВИ: конобар, III - IV степен стручне спреме; радно искуство минимум 6 месеци.
ОСТАЛО: Место рада: Златибор. Рад у сменама, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. Рок трајања конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати могу да се
јаве на горенаведени телефон особи за контакт (Снежана Тмушић) или путем мејла да доставе радну биографију.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
„SECURITY SYSTEMS“ DOO

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;

11000 Београд, Господара Вучића 129
тел. 011/2852-606

Оглас објављен 12.06.2019. године у публикацији „Послови“ поништава се у целости.
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PD „GOOD HOUSE“ DOO

11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 132/60
тел. 011/6130-030, 060/3040-769

Одржавање хигијене на објекту

„ZLATIBOR TOURS“ ZLATIBOR
тел. 063/245-943
e-mail: zlatibortours@gmail.com

Радник

на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца

у туристичкој агенцији на Златибору,
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, пожељно
радно искуство. Пријаве слати на e-mail: office@goodhouse.
rs, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

Опис посла: изнајмљивање смештаја, продаја излета,
послови у мењачници.

„МИНГ КОВАЧНИЦА“ АД НИШ
18000 Ниш, Булевар 12. фебруара 95

Радник одржавања круга фабрике
УСЛОВИ: Пријава путем мејла: pravnik@mingbgd.com.

МАД ДОО
18000 Ниш, Војводе Мишића 46/б

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, основна информатичка обука, знање енглеског језика - средњи ниво.
Јављање кандидата на телефон: 063/245-943, достављање радних биографија на увид: zlatibortours@
gmail.com. Конкурс је отворен до 18.07.2019. године.

WIN WIN DOO BEOGRAD
posao@winwin.rs

Продавац

Радник на пословима регистрације
возила и осигурања

на одређено време
20 извршилаца

УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме правног или
економског образовног профила; знање енглеског језика. Конкурисање путем мејла: micamaddoo@gmail.com.

Опис посла: продаја рачунара, беле технике и осталих
производа.

„ДУО-021“ МУШКИ ФРИЗЕР
ПР ВИДА ЛУЦИЋ

УСЛОВИ: III, IV степена стручне спреме; познавање
енглеског језика на почетном и средњем нивоу и
основно познавање рада на рачунару. Рад у сменама.
Трајање конкурса: до 03.07.2019. године. Пријаве слати на имејл: posao@winwin.rs.

Мушки фризер

„БЕОНИК“ ДОО БЕОГРАД
СТАРИ ГРАД

21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 9
тел. 060/0595-819

УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме. Рад у
сменама. Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву: до 13.07.2019.

ТР „ДУЋАН КОД БУБИЈА“
ПР СЛОБОДАН МИЛАДИНОВ

21000 Нови Сад, Валентина Водника 19
тел. 062/1088-947

Продавац

на одређено време 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV, III или II степен стручне спреме, основна информатичка обука. Рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведени број телефона. Рок за пријаву до 19.07.2019.

TRANSCOM WORLDWIDE DOO

11050 Београд - Врачар, Макензијева 57
тел. 060/6485-498
e-mail: ivana.jovovic@transcom.com

Агент корисничке подршке
за немачки језик

на одређено време 12 месеци
3 извршиоца

Београд, Солунска 18

Хигијеничар

привремени и повремени послови
7 извршилаца
Опис посла: одражавање спортског центра.
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, без обзира на радно искуство. Рад у сменама. Трајање конкурса: до
18.07.2019. године. Начин конкурисања: позивом на
телефон: 061/606-6466.

ВОЈНА УСТАНОВА „ДЕДИЊЕ“
11000 Београд - Савски венац
Делиградска 40а
тел. 0660/8058-510
e-mail:office@vudedinje.com

Кувар

привремени и повремени послови,
место рада: Панчево
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, кувар једноставних јела. Рад у сменама. ЈављањЕ кандидата на телефон: 066/805-8510, лице за контакт: Сања Субашић
Благојевић.

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен стручне
спреме; немачки језик - виши или конверзацијски
ниво; енглески језик - средњи ниво; основна информатичка обука. Пробни рад 6 месеци. Рад у сменама.

Агент корисничке подршке
за француски језик

на одређено време 12 месеци
3 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; француски језик
- виши или конверзацијски ниво; енглески језик средњи ниво; основна информатичка обука. Пробни
рад 6 месеци. Рад у сменама.
ОСТАЛО: Јављање кандидата на горенаведени телефон и имејл. Рок за пријаву до 18.07.2019.
Бесплатна публикација о запошљавању

Посао се не чека, посао се тражи

Медицина
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„БАЊА КАЊИЖА“

24420 Кањижа, Народни парк бб

Конобар

за потребе немедицинског сектора,
Одељење ресторана и кухиње, на
одређено време од две године
Опис радног места: Врши послуживање хране и пића
у објектима послодавца, поставља столове и поспрема
их након употребе, те испоставља рачун и наплаћује
услуге за а ла карт госте у ресторану. Пошто од гостију прими наруџбе, преноси их особљу у кухињи или
у шанку и води рачуна о томе да госте послужи што
брже и што квалитетније. Дочекује госта на улазу у
ресторан, врши пратњу до стола, придржава столицу
при седању, нуди помоћ при одлагању гардеробе, те
дискретно врши саветовање при одабиру јела и пића
(специјалитете куће, дневна понуда, друга јела и пића
из понуде ресторана). Од конобара се очекује да буде
љубазан, тачан, брз и комуникативан, будући да је у
сталном и непосредном контакту са гостима и како
репутација послодавца увелико зависи од њега, од
запосленог се не очекује само коректна услуга, него и
то да госту боравак учини што угоднијим. По потреби
ради за шанком и одржава санитарно-хигијенске услове у шанку. По потреби врши послове и радне задатке
сервирке. Врши послуживање хране и пића у објектима послодавца, поставља столове и поспрема их
након употребе (обезбеђење потребног броја чистог
прибора) за стационарне пацијенте, у ресторану као
и у собама. Дискретно поздравља пацијенте и врши
саветовање при одабиру јела и пића (дневна понуда
пансионског јела и пића). Пошто од пацијената прими
наруџбе, преноси их особљу у кухињи и води рачуна о
томе да госте послужи што брже и што квалитетније.
Стара се о примени санитарно-хигијенских мера. За
свој рад и средства рада која су му поверена одговара
главном конобару.
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, угоститељског
или другог смера. Кандидат уз краку биографију треба
да достави: пријаву на оглас, фотокопију дипломе о
стеченом образовању одговарајућег профила, фотокопију личне карте и 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 горе наведену адресу, са назнаком: „Пријава на
оглас за пријем у радни однос за послове конобара“.

Продавац

за потребе Одсека за малопродајну
јединицу
Опис радног места: Продаје, наплаћује продату робу
и издаје фискалне рачуне. Врши послове преузимања
робе из велепродаје или од добављача и потписује за
то законом прописану документацију. Припрема и контролише робу за продају, квантитативно и квалитативно преузима робу, слаже и сортира робу и амбалажу,
контролише издату робу, послужује потрошаче, издаје
и пакује робу. Саставља калкулације. Израђује спецификацију извршених наплата и уплаћује пазар у благајни. Саставља благајнички извештај о дневном промету,
саставља рекапитулацију парагон блокова, преузима и
обрачунава аконтације за робу, издаје готовинске рачуне. Комплетну документацију предаје књиговодственој служби. Одговоран је за правовремено, стручно и
квалитетно обављање прописаних послова, поверена
средства и предмета рада и пратећу евиденцију, технолошку и радну дисциплину. Продавац је одговоран
за рад продавнице солидарно са пословођом продавнице, тј. задужен је за робу у продавници и материјално
одговоран је за исказани мањак у сразмери коју одреди директор. Брине о изгледу и чистоћи просторије,
уређаја и робе у продавници.
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УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економског или
трговачког смера, економски техничар или трговачки
техничар. Кандидат приликом пријављивања треба
да достави следећу документацију: 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 горе наведену адресу, са назнаком: „Пријава на
оглас за пријем у радни однос за послове продавца“.

Мајстор одржавања - електричар

за потребе немедицинског сектора,
Одељење за техничко одржавање
Опис радног места: Стара се о функционисању и о
поправци свих електричних уређаја и постројења
и инсталације унутар и ван објекта послодавца.
Поправља електроинсталацију и електричне уређаје.
Врши надзор и одржавање електричних мотора и елемената у системима за снабдевање и дистрибуцију
термалном водом, хлађењем и грејањем. Надзире и
одржава машине и уређаје рехабилитације, кухиње
и вешераја. По потреби врши чишћење унутрашњег
измењивача клима-уређаја. Врши преглед и поправку „кућних“ уређаја у собама (ТВ, фрижидер, климе,
даљински). Врши интервенције по потреби на лифтовима. Прати рад трафостанице и агрегата. Намешта
озвучење и остало по потреби. За свој рад и средства рада која су му поверена одговара начелнику
Одељења техничког одржавања.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - електротехничар са положеним испитом за ложача парних котлова.
Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас, кратку биографију, фотокопију дипломе о стеченом образовању
одговарајућег профила, доказ о положеном испиту
за ложача парних котлова, 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 горе наведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у
радни однос за послове мајстора одржавања - електричара“.

Мајстор одржавања - котларничар
за потребе немедицинског сектора,
Одељење за техничко одржавање

Опис радног места: Стара се о функционисању и о
поправци свих електричних уређаја и постројења
и инсталације унутар и ван објекта послодавца.
Поправља електроинсталацију и електричне уређаје.
Врши надзор и одржавање електричних мотора и елемената у системима за снабдевање и дистрибуцију
термалном водом, хлађењем и грејањем. Надзире и
одржава машине и уређаје рехабилитације, кухиње
и вешераја. По потреби врши чишћење унутрашњег
измењивача клима-уређаја. Врши преглед и поправку „кућних“ уређаја у собама (ТВ, фрижидер, климе,
даљински). Врши интервенције по потреби на лифтовима. Прати рад трафостанице и агрегата. Намешта
озвучење и остало по потреби. У случају потребе,
обавља послове водоинсталатера, и то: рукује филтер
станицом, редовно врши контролу филтера и базенске воде. Ради на инсталацији и сервисирању опреме
и уређаја водоинсталације. У случају потребе обавља
све браварске послове у објектима послодавца. Учествује у раду на отклањању кварова. По потреби, под
условом да испуњава законом прописане услове,
врши послове руковаоца котловских постројења:
ради на одржавању грејног система и климатизације: пуштање, вођење и заустављање котларнице „Aquamarin“ и „Abella“. Стара се о исправности и
поправци котловских постројења и уређаја послодавца. Бележи утрошену количину енергената. Одговара
за правилан и прописан режим температуре у објекту,
односно на местима где је то потребно. Води рачуна о
реду и чистоћи у котларници, подстаницама, комора-
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ма и другим просторијама у којима се налазе техничка
постројења. Учествује у поправкама система чији рад
надзире.
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме техничког смера са
положеним испитом ложача парних котлова. Потребан је и положен стручни испит за рад са судовима
под притиском (за послове руковања постројењем
у котларници). Приликом пријављивања на оглас
потребно је доставити следећа документа: пријаву на
оглас, кратку биографију, фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила, доказ о
положеном стручном испиту за рад са судовима под
притиском, 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 горе наведену адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за
послове мајстора одржавања - котларничара“.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
(СА СТАЦИОНАРОМ)

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58

Докотор медицине - изабрани лекар

Медицинска сестра - техничар

за рад у ОЈ за збрињавање хитних
стања, на одређено време од 3 месеца
због повећаног обима посла
УСЛОВИ: 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 кандидат
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 обратити се на телефон: 026/240-725.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ

Докотор медицине у хитној
медицинској помоћи

18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
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; стручни испит; лиценца; најмање шест
месеци радног искуства у звању доктор медицине.
Поред општих услова утврђених Законом о раду („Сл.
гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14,
13/17, 113/17), кандидат треба да испуњава и посебне
услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Љубовија бр.
169/2018, 448/2018и 114/19. Кандидати уз пријаву на
оглас подносе у оригиналу или овереној фотокопији
следећа документа: диплому о завршеном факултету
(медицински факултет), уверење о положеном стручном испиту, дозволу за рад - лиценцу издату од надлежне коморе, решење о упису у именик коморе; уверење
о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених;
кратку биографију, са адресом, контакт телефоном.

Возач у санитетском превозу
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17), кандидат треба
да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому
здравља Љубовија („Сл. гласник РС“, бр. 169/2018,
448/2018 и 114/19): средње образовање, возачка дозвола Б категорије. Кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа документа: потписану пријаву на оглас
са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о завршеној школи која се тражи огласом, оверену фотокопију возачке дозволе, фотокопију важеће
личне карте, лекарско уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом. Кандидати
који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података која могу бити
важна за одлуку о пријему. Кандидат који заснује радни однос дужан је да достави лекарско уверење као
доказ о здравственој спсобности за посао за који се
прима. Пријаве се подносе поштом или лично на адресу установе, у року од 8 дана од дана објављивања
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање.
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ОБ „СВЕТИ ЛУКА“

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

Медицинска сестра

на одређено време ради замене
радника на боловању
УСЛОВИ: Општи услови: у складу са законом о раду.
Посебни услови: IV степен стручне спреме, медицинска сестра, 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, 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.

„САНИ ОПТИК“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Коче Капетана 12-14
тел. 063/1067-007
е-mail: slobodan.trboljevac@sani.co.rs

Дефектолог

место рада: Бачка Паланка - 1,
Бечеј - 1, Кикинда - 1, Зрењанин - 1,
Пожаревац - 1, Смедеревска Паланка - 1,
Апатин - 1, Вршац - 1, Ваљево - 1,
Јагодина - 1, Бајина Башта - 1,
Ниш - 1, Шид - 1, на одређено време
12 месеци, уз могућност запослења
на неодређено време
13 извршилаца
Опис посла: рад у центру за корекцију слуха и вида
- саветовање и пружање најадекватнијег решења приликом избора и коришћења наочара и сочива
УСЛОВИ: дефектолог - VII степен, рад на рачунару: MS
Office пакет (основни ниво). Дужина радног времена
7 сати дневно, рад у сменама. Трајање конкурса: до
попуне радних места. Кандидати могу своје пријаве да
доставе путем поште, мејла или да се јаве на телефон
послодавца, лице за контакт: Слободан Трбољевац.
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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.
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.

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17

Виши физиотерапеут
УСЛОВИ: високо образовање: 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; положен стручни испит, лиценца, најмање 1,5 година радног искуства у раду са полупокретним и непокретним пацијентима у здравственој
установи терцијарног нивоа здравствене заштите.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ЗВЕЗДАРА“
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/3806-969
факс: 011/3809-650

Медицинска сестра - техничар
општег смера
4 извршиоца

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

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МЕДИЦИНСКУ
БИОХЕМИЈУ „БЕОЛАБОРАТОРИЈА“
11000 Београд, Мије Ковачевића 10
тел. 065/3291-741
e-mail: labbgd@gmail.com

Медицински техничар

Лабораторијски техничар

УСЛОВИ: средње образовање: стручни испит, лиценца;
најмање 1,5 година радног искуства у звању медицинске сестре/техничара; минимум 1 година радног искуства са полупокретним и непокретним пацијентима.

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије и познавање
венепункције.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију са адресом, контакт телефоном и имејл-адресом, фотокопије дипломе о завршеном школовању,
положеном стручном испиту, уговора о раду, да им
надлежна комора није изрекла ниједну дисциплинску меру која је на снази на дан подношења пријаве.
Пријаве са потребном документацијом достављају се
у затвореним ковертама, на наведену адресу - правна
служба, са назнаком „Пријава за конкурс” са навођењем
радног места за које се конкурише. Пријаве морају да
буду примљене у Институту за рехабилитацију најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање
и сајта Министарства здравља Републике Србије, и то
најкасније до 05.07.2019. године, као последњег дана
рока за подношење пријава до 14 часова, без обзира на
начин доставе. Пријаве које буду примљене у Институту
за рехабилитацију после истека дана и сата наведеног у
овом огласу одбациће се као неблаговремене и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и
сата када су примљене у Институту за рехабилитацију.
Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као непотпуне.

37000 Крушевац, Косовска 16

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Бесплатна публикација о запошљавању

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
1) Доктор медицине

за рад у Служби за интерну медицину,
на одређено време ради замене
привремено одсутне запослене
до истека породиљског одсуства,
одсуства са рада ради неге детета или
одсуства са рада ради посебне неге
детета или њеног престанка радног
односа
УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, стручни
испит, лиценца; најмање шест месеци радног искуства
у звању доктора медицине.

2) Виша медицинска сестра/
техничар на осталим болничким
одељењима

3) Виша медицинска сестра техничар/бабица у породилишту

за рад на Одељењу акушерства
Службе за гинекологију и акушерство
са неонатологијом, на одређено време
на 3 месеца због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер виша гинеколошко-акушерска сестра, VI/1 степен или висока медицинска школа струковних студија, струковна медицинска сестра бабица или завршен медицински факултет,
основне струковне студије првог степена на студијском програму струковна бабица VI/2 степен, стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства
у наведеном звању.

4) Медицинска сестра - техничар у
дијагностици

за рад у Болничкој банци крви Службе
трансфузиологије при Заједничким
медицинским пословима, на одређено
време на 3 месеца због повећаног
обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера IV
степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци
радног искуства у наведеном звању.

5. Медицинска сестра/техничар у
трансфузиологији

за рад у Болничкој банци крви Службе
трансфузиологије при Заједничким
медицинским пословима, на одређено
време ради замене привремено
одсутне запослене до истека
породиљског одсуства, одсуства са
рада ради неге детета или одсуства
са рада ради посебне неге детета или
њеног престанка радног односа
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.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену
фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о
положеном стручном испиту, фотокопију личне карте
или очитане податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге венчаних
(уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце издате од
надлежног органа. За радно место број 5, поред наведеног: оверену фотокопију уверења о положеном специјалистичком испиту. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре
заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које се заснива радни однос. Уколико
изабрани кандидат не достави наведена документа у
остављеном року, са њим се неће закључити уговор
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти,
са назнаком „За оглас“ и називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на наведену адресу.

за рад у Одсеку хепатобилијарне
хирургије у Служби за хирургију,
на одређено време на 3 месеца због
повећаног обима посла

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
КРУШЕВАЦ

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер виша медицинска сестра - техничар или хируршког смера, VI/
1степен или висока медицинска школа струковних
студија или завршен медицински факултет, основне
струковне студије првог степена на студијском програму струковна медицинска сестра - техничар или
хируршког смера VI/2 степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном
звању.

1) Виши санитарни техничар/
санитарно-еколошки инжењер

37000 Крушевац, Војводе Путника 2

на одређено време на шест месеци
због повећаног обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом,
кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: високо образовање на струковним студијама првог
степена, по пропису који уређује високо образовање
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почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године; стручни испит; лиценца; возачка дозвола Б категорије; најмање шест месеци радног искуства
у наведеном звању.

2) Лабораторијски техничар

на одређено време на шест месеци
због повећаног обима посла
УСЛОВИ: средње образовање (здравствена струка лабораторијски смер), стручни испит, лиценца, најмање
шест месеци радног искуства у наведеном звању.

3) Спремачица просторија у којима
се пружају здравствене услуге
на одређено време на шест месеци
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: основно образовање, I степен (предност имају
кандидати са радним искуством у лабораторији, на истим
или сличним пословима).
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас подносе
и доказе о испуњености посебних услова огласа, у
неовереној фотокопији, а изабрани кандидати, пре
заснивања радног односа, дужни су да доставе оверене фотокопије потребне документације, као и
доказ о здравственој способности за послове за које
се заснива 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. Кандидат мора бити
обавештен о избору, у складу са законом, у року који
не може бити дужи од 30 дана, од дана истека рока
за пријаву кандидата. Одлука о избору кандидата
ће бити објављена на сајту Завода за јавно здравље
Крушевац и неће се достављати учесницима јавног
огласа. Приложена конкурсна документација неће се
враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњавању услова огласа
достављају се у затвореној коверти, на горе наведену
адресу, са називом и редним бројем радног места за
које се конкурише и назнаком: „За оглас“.

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

Физиотерапеутски техничар

на Одељењу за медицинску
рехабилитацију Службе за физикалну
медицину и рехабилитацију
Стационара Клинике за дечју
хабилитацију и рехабилитацију, на
одређено време до 6 месеци, пробни
рад 3 месеца
Опис посла: самостално спроводи терапеутске процедуре и поступке у области физикалне медицине и
рехабилитације по налогу доктора специјалисте за
област физикалне медицине и рехабилитације, о чему
води прописану медицинску документацију; прати
пацијентово стање и напредак; прилагођава програм
физиотерапије у складу са напретком пацијентовог
стања; обавља и друге послове из своје струке по
налогу непосредног руководиоца; за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:
да поседују вишу стручну спрему - IV степен, смер
физиотерапеутски техничар; положен стручни испит;
лиценца за рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о завршеној
средњој медицинској школи; уверење о положеном
стручном испиту; дозвола за рад - лиценца издата од
надлежне коморе или решење о упису у именик коморе; фотокопија из матичне књиге венчаних (уколико
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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. 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. Приликом заснивања
радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско
уверење о здравственој способности за послове које
ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију
вакциналног картона и санитарну књижицу. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања
школовања...). Приликом заснивања радног односа,
кандидат је дужан да достави: 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. Оглас се објављује у публикацији
„Послови“ Националне службе за запошљавање и на
интернет страници Министарства здравља Републике
Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Пријаве се предају у затвореној коверти
лично или поштом на горе наведену адресу Института,
са назнаком „Пријава на оглас за физиотерапеутског
техничара“.

ДОМ ЗДРАВЉА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

11420 Смедревска Паланка, Кнеза Милоша 4

Доктор медицине - изабрани лекар
за рад у Служби за здравствену
заштиту одраслог становништва

них, диплому о завршеној школи, уверење о положеном стручном испиту, лиценцу, уверења и потврде о
радном искуству, лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран на конкурсу). Докази о испуњености услова за заснивање радног односа подносе се
у оригиналу или овереним копијама не старијим од 6
месеци. Пријаве са кратком биографијом, адресом и
контакт телефоном, као и документа којима се доказује
испуњеност услова конкурса, донети лично у Одсек за
правне и опште послове Дома здравља Смедеревска
Паланка или послати на горенаведену адресу. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Кандидати који се буду јавили на конкурс
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података, који могу бити важни за одлуку о избору. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити
разматране. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима. За све информације
можете се обратити на телефон 026/319-933.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
14000 Ваљево, Владике Николаја 5
тел. 014/237-056

Комерцијалиста

за потребе Одсека за техничке и друге
сличне послове
УСЛОВИ: средње образовање економског смера;
познавање рада на рачунару; поседовање важеће
возачке дозволе за управљање возилом Б категорије. Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: потписану пријаву на оглас, доказ о стручној спреми, доказ о знању рада на рачунару, важећу
возачку дозволу за управљање возилом Б категорије.
Фотокопије документа морају бити оверене. Пријаве
слати на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА

УСЛОВИ: Поред општих услова, посебни услови за
заснивање радног односа су: 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, најмање шест месеци радног
искуства у звању доктора медицине. Заинтересовани
кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених, диплому
о завршеном факултету, уверење о положеном стручном испиту, лиценцу, уверења и потврде о радном
искуству, лекарско уверење (подноси кандидат који
буде изабран на конкурсу). Докази о испуњености
услова за заснивање радног односа подносе се у оригиналу или овереним копијама, не старијим од 6 месеци. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује
испуњеност услова конкурса, донети лично у Одсек за
правне и опште послове Дома здравља Смедеревска
Паланка или послати на горенаведену адресу. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Кандидати који се буду јавили на конкурс
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података, који могу бити важни за одлуку о избору. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити
разматране. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима. За све информације
можете се обратити на телефон: 026/319-933.

Зубни техничар

за рад у Служби стоматолошке
здравствене заштите
УСЛОВИ: Поред општих услова, посебни услови за
заснивање радног односа су: средње образовање;
положен стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у звању зубног техничара. Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на оглас са
кратком биографијом, извод из матичне књиге рође-

Осечина 14253, Болничка 13-15
тел. 014/315-0020

Доктор медицине - изабрани лекар
за одрасле
у Јединици за здравствену заштиту
одраслих, на одређено време од 12
месеци

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 зашти-
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те; обавља консултације 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. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о завршеном
VII/1 степену стручне спреме (медицински факултет);
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 слати лично
или путем поште на горе наведену адресу, са назнаком: „Пријава на конкурс“.

Медицинска сестра - техничар

у Јединици за здравствену заштиту
одраслог становништва, на одређено
време до повратка радника са
боловања
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, дневника
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-статистичкими извештајима и обрасцима
(повреда на раду, путни налог, бањским и комисијским упутима и сл.); врши вођење одредђених 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; средња медицинска школа; положен стручни испит. Потребна документација: оверена фотокопија дипломе о завршеном IV степену стручне спреме;
оверена фотокопија уверења о положеном стручном
испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о
држављанству; уверење надлежне полицијске управе
да лице није осуђивано; уверење надлежног суда да
се против лица не води поступак. Пријаве слати лично
или путем поште на горенаведену адресу са назнаком
“Пријава на конкурс”.

www.nsz.gov.rs
Бесплатна публикација о запошљавању

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
11000 Београд, Кнез Данилова 16
тел. 011/322-655

Медицинска сестра - техничар у
кућном лечењу и нези

на одређено време до повратка
одсутног запосленог, пробни рад 3
месеца
2 извршиоца
Опис послова: води медицинску документацију и
сачињава извештаје о раду службе кућног лечења и
медицинске неге и у стану болесника, предузима све
неопходне мере, даје инфузионе растворе у стану,
даје интрамускуларне и интравенске ињекције у стану,
ставља фиксациони завој, врши обраду декубитиса и
других рана у стану, врши давање серума, врши скидање конаца, врши катетеризацију и замену катетера,
спроводи терапију са кисеоником, учествује у здравствено-васпитном раду, ради ЕКГ снимање, фактурише
пружене здравствене услуге, израђује месечне и тромесечне извештаје, управља санитетским возилом и у
вези са тим сноси сву одговорност, учествује у палијативном збрињавању болесника, рад у Тиму за палијативно збрињавање, пружање подршке породици
оболелог, одговорна за потрошњу и залихе лекова и
санитетског материјала, ради и друге послове из домена своје струке по налогу одговорне сестре и начелника службе којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: медицинска школа, средње образовање,
општи смер; стручни испит, лиценца; најмање шест
месеци радног искуства медицинске сестре, положен
возачки испит - Б категорије, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење).
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе
о завршеној школи, фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, фотокопију лиценце или решења о
упису у комору, фотокопију возачке дозволе и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије,
које се не враћају кандидатима.

Виша медицинска сестра - техничар
у поливалентној патронажи
на одређено време до повратка
одсутног запосленог,
пробни рад 3 месеца
3 извршиоца

Опис послова: планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему
води прописану медицинску документацију, координира здравствено-васпитни рад здравствених и других
радника на свом микрореону, обавља патронажну посету и одговорна је за садржај рада, води дневник посета
и осталу документацију у служби, контактира и сарађује
са изабраним лекаром и другим здравственим организацијама зависно од конкретног случаја, сарађује са представницима локалне заједнице, хуманитарним организацијама, установама социјалне заштите и осталим
установама од значаја за породицу, прибавља и анализира податке на основу којих се предузимају потребне
мере у спречавању ширења заразних болести, израђује
месечни, тромесечни и годишњи извештај, обавља
посете трудници, бабињари и новорођенчету, одојчету, малом и предшколском детету, као и лицу старијем
од 65 година, каои посете по налогу изабраног лекара
свим популационим групама, обавља патронажне посете оболелом од малигног обољења, психоза, шећерне
болести, ендемског нефритиса, прогресивних неуромишићних обољења и осталим популационим групама по
налогу изабраног лекара, учествује у сагледавању потребе организованог кућног лечења, реализује и фактурише здравствене услуге и одговорна је за тачност
података, ради и друге послове из домена своје струке
по налогу одговорне сестре службе и главне сестре
ДЗ-а којима одговорна за свој рад.
УСЛОВИ: високо образовање медицинске струке,
општи смер: на основним студијама првог степена
(струковне/академске) по пропису који уређује високо
образовање почев од 10. септембра 2005. године, на

основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године; познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење),
стручни испит, лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању више, односно струковне медицинске сестре, током пробног рада одговори радним
задацима самосталног рада, поседовање возачке дозволе Б категорије. Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеној школи , фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију
лиценце или решења о упису у Комору, фотокопију
возачке дозволе и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима

Лабораторијски техничар

на одређено време до повратка
одсутног запосленог, пробни рад 3
месеца
Опис послова: припрема и одржава простор и прибор
за рад, припрема пацијенте и узима биолошки материјал за рад, учествује у изради лабораторијских анализа, хематолошких и биохемијских анализа, ради на
биохемијским и хематолошким анализаторима (програмирање и пуштање узорака), одлази на терен код
непокретних болесника ради узимања биолошких
материјала за рад, обавља послове и радне задатке
на терену по потреби, води рачуна о правилном одлагању медицинског отпада, учествује у пословима везаним за напредак службе (увођење нових информационих технологија, едуковање на новим апаратима),
обавља послове под стручним надзором специјалисте
медицинске биохемије, односно биохемичара, врши
административне послове, уписује пацијенте у протокол, уписује резултате извршених анализа и извештаје
које издаје пацијентима, води дневну и текућу евиденцију о обављеним анализама и температурне карте,
помаже у припремању извештаја, контрола стерилизације, стерилизација материјала, обавља и друге
послове из своје струке по налогу одговорног лаборанта, непосредног руководиоца и начелника службе
којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: медицинска школа, средње образовање
- лабораторијски смер; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању лабораторијски техничар, познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење), поседовање
возачке дозволе Б категорије (није услов за заснивање
радног односа). Уз молбу приложити: биографију,
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију
лиценце или решења о упису у комору, фотокопију
возачке дозволе и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана
објављивања огласа, поштом или личном доставом
у писарницу Дома здравља „Др Милутин Ивковић”,
Кнез Данилова 16, IV спрат, соба број 12. Обавезно
назначити за које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља
www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

Пословни центри НСЗ
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Пољопривреда
ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО
НЕБОЈША ЈОКСИМОВИЋ
11050 Звездара
тел. 069/498-0009
e-mail: joksimovic.iva@gmail.com

Управник фарме коза

за рад у Вршцу, пробни рад 3 месеца
Опис посла: организација производних и осталих
процеса на фарми: брига о животињама, одржавање
имања, радови у воћњацима, брига о механизацији,
управљање тимом запослених на фарми, одржавање
редовне комуникације са ветеринарском службом и
другим релевантним службама, набавка за фарму,
административне активности.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме - предност
имају пољопривредни техничари или кандидати који
су завршили средњу ветеринарску школу, искуство у
обављању сличних послова, возачка дозвола Б категорије, пожељно основно знање рада на рачунару. Нуди
се могућност обезбеђеног смештаја у склопу газдинства. Слање пријава за запослење на: joksimovic.iva@
gmail.com или јављање на бр. тел. 069/4980-009.

Индустрија и грађевинарство
„КОШУТИЦА“ ДОО
11271 Сурчин
тел. 063/866-9627
e-mail: jana@kosutica.rs

Шеф производње

са пробним радом од месец дана
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, радно искуство од
3 године.

Физички радник

са пробним радом од месец дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно искуство од
годину дана.

Машински инжењер - радник на ЦНЦ
машини - waterjet
са пробним радом од месец дана

УСЛОВИ: IV и V степен стручне спреме, радно искуство
од 3 године.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати своје пријаве
могу слати на имејл-адресу: jana@kosutica.rs или се
пријавити на број телефона: 063/866-9627.

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

Армирач

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

Помоћни радник на грађевини

на одређено време 6 месеци, место
рада: Београд, Краљево, Рума,
Параћин, Горњи Милановац
УСЛОВИ: једна година радног искуства на наведеним
пословима. Теренски рад, обезбеђен превоз и смештај.
Рок трајања конкурса: до попуне радних места. Кандидати могу да се јаве послодавцу путем телефона, лице
за контакт: Александар Петковић.
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„ГАС ИНВЕСТ“ ДОО БЕОГРАД

„МИТРОМОНТ“ ПР

Драгослава Срејовића 1в
е-mail: igor.biga@gasinvest.rs

Сремска Митровица, Паланка 1
тел. 062/641-193, 066/942-1117
е-mail: mitromont@yahoo.com

Логистичар

на одређено време од 6 до 12 месеци,
место рада: Ћуприја - 2 извршиоца,
Зајечар - 2 извршиоца,
Шајкаш - 2 извршиоца
Опис посла: администрација превоза робе, добијање
задатака од наручиоца и преузимање робе, дневно
планирање активности на градилишту и извештавање, вођење евиденције превезене робе и слање
извештаја.
УСЛОВИ: предност ће имати инжењери саобраћаја
(одсек логистика), VI или VII степен; без обзира на радно искуство; рад на рачунару: MS Office пакет (средњи
ниво), AutoCAD (основни ниво), руски или енглески
језик - средњи ниво, возачка дозвола Б категорије.
Обезбеђен смештај и исхрана, дужина радног времена
8 сати дневно, теренски рад, предност - коришћење
сопственог аутомобила у службене сврхе, послодавац
врши надокнаду трошкова превоза. Трајање конкурса:
до попуне. Заинтересовани кандидати своје пријаве
могу да доставе на горенаведену мејл-адресу.

„УНИПРОМЕТ“ ДОО ЧАЧАК
Чачак, Булевар ослободилаца бб
тел. 032/357-040
е-mail: hr@unipromet.co.rs

Бравар

за рад у Суботици,
на одређено време 30 месеци
7 извршилаца
Опис посла: израда делова вагона.
УСЛОВИ: неопходно радно искуство у траженом занимању и елементарно познавање техничких цртежа;
пожељно знање рада са бренером или грејање исправљање лимова.

CO2 заваривач

за рад у Суботици, на одређено време
30 месеци
7 извршилаца
Опис посла: израда делова вагона.
УСЛОВИ: неопходно радно искуство у траженом занимању.
ОСТАЛО: обезбеђен превоз, смештај и исхрана; дужина радног времена 10 сати дневно; теренски рад.
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје
пријаве да доставе путем мејла или да се јаве на телефоне послодавца, особа за контакт: Радосав Николић.

„ПУТ ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО НИШ

Радник на монтажи ограде

место рада: Чачак - 1, Врање - 1,
Краљево - 1, Нови Пазар - 1,
Ужице - 1, Крагујевац - 1,
на одређено време 24 месеца
6 извршилаца

18000 Ниш, Књажевачка бб

Руковалац електромосном
дизалицом
2 извршиоца

Опис посла: монтажа челичних и заштитних ограда на
путевима.
УСЛОВИ: III или IV степен машинске или техничке
струке; пожељно радно искуство на истим или сличним пословима; пожељна возачка дозвола Б категорије. Неопходна је здравствена способност за радника
на манипулативним пословима. Обезбеђен смештај,
исхрана и превоз; теренски рад. Трајање конкурса: до
попуне. Кандидати могу да се јаве на телефон послодавца, лице за контакт: Драгана Мутаповић.

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

Прехрамбени технолог
пробни рад 1 месец
2 извршиоца

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

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

УСЛОВИ: сертификат/диплома о стручној оспособљености; радно искуство. Пријава кандидата путем телефона: 018/215-355.

„СИМПО ШИК“ ДОО
18430 Куршумлија
e-mail: danijela.lapcevic@simposik.rs
тел. 064/802-0848

Директор РЈ Одржавање
Најважније обавезе и одговорности: планирање, организовање и праћење процеса производње у погону;
организовање посла, издавање радних задатака и
стручних упустава непосредним извршиоцима у погону; перманентна контрола извршења послова у свим
фазама производње; израда извештаја и праћење
извршења оперативних месечних планова производње; контрола и праћење процеса производње,
анализа резултата рада производње, предлагање
мера за унапређења у циљу повећања ефикасности
погона; успостављање и обезбеђење радне дисциплине, предузимање свих потребних мера БЗНР и ППЗ;
праћење стања производне опреме и лагера резервних делова, и одговорност за правовремену организацију спровођење превентивног одржавања; перманента едукација, развој и оцена запослених у погледу
стечених техничких знања, остварених резултата и
мотивисаности; учествовање у извођењу инвестиционих пројеката у оквиру погона.
УСЛОВИ: предност ће имати кандидати са ВШС или
ВСС техничке машинске струке; познавање организације и технологије рада на машинама за обраду
дрвета, пожељно је 5 година радног искуства, дадатно искуство од три године на пословима руковођења
запосленима и свим процесима у производњи ће се
сматрати као предност; способност организације и
реализације посла у условима кратких рокова; знање
рада на рачунару - MS Office, напредни ниво, AutoCad
средњи ниво знања; изражен висок ниво одговорности и посвећености послу. Нудимо вам рад у динамичном и захтевном окружењу, са приликама за лич-
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FLAMMA SYSTEMS
ДОО НИШ - ПОПОВАЦ

ни развој и напредовање. Радну биографију можете
доставити најкасније до 20.07.2019. на горенаведени
имејл. Само кандидати који испуњавању напред наведене услове биће контактирани.

Поповац - Ниш, Драгољуба Ђорђевића 98

Технолог у производњи

Бравар

Главни задаци и обавезе: испуњавање планова на
месечном нивоу; стручност и компетентност у раду;
оспособљеност за рад и познавање актуалних законских прописа; редовно извештавање о активностима.

УСЛОВИ: рад на пословима израде склопова и подсклопова котловске опреме, припрема за финално
варење, обрада цеви, лимова. Потребно знање читања
техничке документације као и педантност, ефикасност
и прецизност. Пријава путем мејла: flamma-systems@
hotmail.com.

УСЛОВИ: завршен технолошки факултет или ПМФ
смер хемија; професионално опхођење, комуникација,
презентација и преговарање; енергичност, упорност,
иницијатива и самосталност у раду; одлични услови
и мотивација за рад. Нудимо вам рад у динамичном
и захтевном окружењу, са приликама за лични развој
и напредовање. Радну биографију можете доставити
најкасније до 20.07.2019. на горе наведени мејл. Само
кандидати који испуњавању напред наведене услове
биће контактирани.

„HUTCHINSON“ DOO
22400 Рума, Индустријска 71
тел. 022/2155-759, 069/1112-762
e mail: posao@hutchinson.com

Оператер на ауто-клави
20 извршилаца

УСЛОВИ: основна школа или средња стручна спрема било ког занимања. Радна задужења: термичка
обрада гумених црева за воду(навлачење црева на
металне калупе ради обраде у посуди под високом
температуром). Свлачење гумених црева са металних калупа након термичке обраде и ауто-контрола.
Обавља и друге послове у вези са радним местом. Рад
у три смене, обезбеђен превоз, плаћен топли оброк,
пробни рад. Рок за подношење пријаве је 30 дана на
горенаведену адресу.

Оператер у монтажи
20 извршилаца

УСЛОВИ: основна школа или средња стручна спрема било ког занимања. Рад у три смене, обезбеђен
превоз, плаћен топли оброк, пробни рад. Радна
задужења: изводи операције склапања, монтаже
делова-компоненти на гуменим цревима за воду за
аутомобиле, контролише квалитет изведених операција, декларише шкарт на линији и предузима мере за
смањење шкарта. Обавља и друге послове у вези са
радним местом. Рок за подношење пријаве је 30 дана
на горенаведену адресу.

Социјална заштита
СОС ДЕЧИЈЕ СЕЛО КРАЉЕВО
ДОМ ПУН ЉУБАВИ ЗА СВАКО ДЕТЕ
Пре 15 година, захваљујући међународној организацији СОС Дечија села, у Краљеву су постављени
темељи за изградњу 14 кућа за СОС хранитељске
породице која брину о деци без родитељског старања.
Тако је наше СОС Дечије село Краљево почело свој
живот, водећи се мисијом да свако дете има право на
дом пун љубави. До данас, код нас је одрасло и осамосталило се преко 162 деце из целе Србије. Тренутно
имамо 77 деце о којима брине 14 СОС мама/хранитељица и један родитељски пар. Наш концепт бриге
о деци без родитељског старања јединствен је и по
томе што се деца не раздвајају од биолошких сестара и браће и што се за свако дете прави и спроводи индивидуални план развоја. СОС породице имају
свакодневну интензивну подршку стручног тима СОС
Дечијег села.
У оквиру СОС Дечијег села Краљево
тражимо 2 одговарајућа кандидата за позицију:

СОС породични асистент
Локација: Краљево

Кључне одговорности: изграђује и негује стабилан
однос са децом у свакој СОС породици; помаже СОС
родитељу/хранитељу да утиче на формирање културе живљења и становања, естетско, морално и радно
васпитање деце, систематски развија радне хигијенске и културне навике код деце; реализује предвиђени
распоред дневних активности у породици, одговорна
је за уредност деце посебно при одласку у вртић, школу или код лекара; помаже деци у учењу, а за децу
предшколског узраста организује активности: читање
прича, причање бајки, учење песмица и друге игре,
организује и прати децу на друге активности, у кући
и ван куће, на излетима, летовањима, зимовањима и
слично; стара се о здрављу деце, води их лекару, брине о редовном узимању прописане терапије и прописаног режима исхране у договору са СОС родитељем/
хранитељем; у одсуству СОС родитеља/хранитеља
сарађује са сродницима деце према упутствима која
добија од СОС родитеља/хранитеља и социјалног радника; помаже СОС родитељу/хранитељу у обављању
послова хигијене у кући: одржавање санитарног чвора, кухиње, постељине, завеса, подних облога и осталог простора у кући, учествује у месечном генералном
чишћењу куће; припрема оброке у одсуству СОС родитеља /хранитеља, сервира и води рачуна о правилном
распореду истих; прихвата и спроводи правила, визију
и мисију организације и испуњава стандарде квалитета СОС Дечијег села;
Компетенције: изражено комуникативна особа, мотивисана за усвајање нових знања и са иницијативом у раду;
развијене социјалне вештине и сензитивисаност за рад са
децом; способност аналитичког размишљања и одређивања приоритета; тимски рад; организационе вештине;
одговорност и доследност у раду; флексибилност и рад
под притиском

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

Квалификације: средње образовање у трајању од
најмање две године; успешно завршена обука за СОС
породичне асистенте; знање рада на рачунару; пожељна
возачка дозвола Б категорије.

Заинтересовани могу своју пријаву послати на borka.
lukic@sos-decijasela.rs, најкасније до 05.07.2019. године. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи
избор.
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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
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

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

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

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

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

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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ТРЕШЊИЦА“
11080 Земун, Драгана Ракића 8Д
e-mail: info@vrtictresnjica.com
тел. 062/1628-747

Спремачица

на одређено време од 6 месеци
УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, радно искуство
од годину дана. Заинтересовани кандидати своје пријаве могу слати на број телефона: 062/162-8747 или се
пријавити на мејл-адресу: info@vrtictresnjica.com.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

Доцент за ужу научну област
Морфологија, систематика и
филогенија животиња

на Катедри за морфологију,
систематику и фиогенију животиња у
Институту за зоологију, на одређено
време од 5 година
УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне
области за коју се бира, непостојање сметње из члана
72 став 4 Закона о високом образовању и отали услови утврђени чланом 74 Закона о високом образовању.
Пријаву са биографијом, овереним преписом дипломе
и списком и сепаратима научних и стручних радова
доставити Архити Факултета, на наведену адресу, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

КРИМИНАЛИСТИЧКО
ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
11080 Земун, Цара Душана 196

Домар

пробни рад од три месеца
УАЛОВИ: посебни услови: КВ, ВКВ или средња стручна спрема (техничког смера); поред испуњења услова
у погледу стручне спреме, радни однос може засновати
оно лице које испуњава и следеће опште услове: 1) да
је држављанин Републике Србије, 2) да је пунолетно, 3)
да је здравствено способно за рад на радном месту за
које подноси пријаву, 4) да није осуђивано или да против њега није покренут кривични поступак или истрага
за кривична дела које се гоне по службеној дужности
или за друга кажњива дела које га чине неподобним
за рад.
ОСТАЛО: Пријаве се достављају у року од 8 дана од
дана објављивања, на горенаведену адресу. Уз пријаву
са биографијом, кандидати су дужни да доставе доказе
о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених и
уверење да против њих није покренут кривични поступак нити истрага за дела наведена под тачком 4 општих
услова, које не сме бити старије од шест месеци. Пријаве поднете по истеку рока и пријаве без потребних
доказа неће се разматрати.

САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА
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ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА
ПК „БЕОГРАД”
11210 Београд, Панчевачки пут 39

Оглас објављен у публикацији „Послови“
24.04.2019. године (страна 29, трећи стубац)
поништава се у целости за радно место: чистачица у дому ученика, на одређено време, замена
запослене преко 60 дана, место рада: Падинска
Скела, Индустријско насеље 37.

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

Наставник на академским студијама
у звање редовни професор за ужу
научну област Физичка хемија
- контрола и заштита животне
средине, а за предмет Физичка
хемија 2 (за студенте студијских
програма Хемија животне средине
на основним академским студијама
и настава хемије на интегрисаним
основним и мастер академским
студијама на хемијском факултету)
и предмете Увод у физичку
хемију животне средине (основне
академске студије) и Контрола
стања животне средине
(мастер академске студије)
Сарадник у звање асистента са
докторатом за ужу научну област
Физичка хемија - хемијска кинетика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни назив
доктора наука из научне области за коју се бира; да
има научне, односно стручне радове објављене у
научним часописима или зборницима, са рецензијама,
из научне области за коју се кандидат бира, односно
од значаја за ужу научну област за коју се бира; неосуђиваност за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о високом образовању. Остали услови утврђени су
одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник
РС“, бр. 88/17, 27/18 и 73/18), Правилником о начину
и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 200/17), Правилника о критеријумима за избор у звања наставника и сарадника
на Факултету за физичку хемију и Статута Факултета,
у складу са којима ће бити извршен избор. Пријаве са
биографијом и доказима о испуњености услова конкурса доставити Служби за правно-административне
послове Факултета, на наведену адресу, соба 336а, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ“
Београд, Боривоја Стевановића 27а
тел. 011/2889-498

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред
општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 113/2017), треба да испуњава и посебне
услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачке 1, 2, 3,
4 и 5, чл. 140 ст. 1 тачка 1. подтачка (1) и (2) и тачка
2 истог члана, чл. 142 ст. 1 и ст. 2 Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.
68/18, 27/2018, 10/2019). Степен и врста образовања
морају бити у складу са чл. 2 Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”
бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17, 13/18). 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 нема образовање из
члана 142 ст. 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), доказ да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик. Кандидат попуњава
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
који се налази у делу „Ново на сајту”, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз пријаву кандидат доставља: оверен препис (копију) дипломе о завршеном
образовању; оригинал или оверену фотокопију доказа 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 6 бодова из
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова, односно доказ о положеним испитима из педагогије и психологије или доказ
о положеном стручном испиту, односно испиту за
лиценцу (за кандидате који поседују наведени доказ);
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. Лекарско уверење, којим се потврђује да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима, подноси се пре закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. Пре доношења
одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће
упућени на психолошку процену доношења одлуке о
избору, кандидати који уђу у ужи избор биће упућени
на психолошку процену способности за рад са децом
и ученицима коју врши Национална служба за запошљавање. Пријаве се достављају у року од 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“,
лично или поштом на адресу: ОШ „Милан Ђ. Милићевић“, Боривоја Стевановића 27а, Београд. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. За додатне информације обратити се на тел.
2889-498, у секретаријату школе.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs
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МУЗИЧКА ШКОЛА
“ДАВОРИН ЈЕНКО“

11090 Београд - Раковица, Мишка Крањца 7
тел. 011/655-78-61

Наставник виолине

на одређено време до повратка
запослене која користи право на
породиљско одсуство и одсуство са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: услове испуњава лице које има одговарајуће
високо образовање за наставника или стручног сарадника у складу са чл. 139 став 1 и члана 140 став 1 и 2
Закона о основама система образовња и васпитања (“Сл.
гласник РС“ бр. 88/2017. и 27/2018. - др. закон и 10/2019)
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 - и да има завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; на основним студијама у
трајању од најмање четири године, по прописима који
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године (дипломирани музичар, усмерење виолиниста,
дипломирани музичар - виолиниста; академски музичар
виолиниста и мастер музички уметник - професионални
статус - виолиниста); обавезно образовање лица из члана 140 овог закона је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања,
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична
дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има
држављанство Републике Србије.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним
формуларом достављају школи. Уз пријаву на конкурс
кандидат доставља: биографију (CV), доказ о одговарајућем образовању, уверење о држављанству РС,
доказ из казнене евиденције МУП-а РС 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 оверене копије докумената не старије од
шест месеци. Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања. Пријаве на конкурс слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће узимати у обзир.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Булевар краља Александра 73

Редовни професор за ужу научну
област Телекомуникације
Ванредни професор за ужу научну
област Аутоматика
на одређено време од 5 годинa

Наставник страног језика за
енглески језик

на одређено време од 4 године
Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018-др. закон и 73/2018), Статутом Универзитета
у Београду - Електротехничког факултета, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету
у Београду, Правилником о минималним условима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и допунама Правилника
о минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету у Београду, Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду, Правилником о
избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

дидатима обавити разговор у периоду од 17. до 19.
јула 2019. године. На разговор ће бити позвани само
кандидати који испуњавају услове конкурса. Телефон
за додатне информације у вези поступка подношења
пријава: 011/2625-166.

Асистент за ужу научну област
Телекомуникације

на одређено време од 1 године

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о
високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017,
27/2018-др. закон и 73/2018), Статутом Универзитета у
Београду - Електротехничког факултета, Правилником
о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду, у складу
са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Посебан услов: предмети уже научне области
за које се тражи просечна оцена: Телекомуникације,
Телекомуникационе мреже, Комутациони системи,
Обрада сигнала, Радиотехника, Јавни мобилни системи и Бежичне сензорске мреже.
ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних
радова и радови, у електронској форми на CD-у, копија
дипломе односно уверења које важи до издавања
дипломе и уверење о држављанству), доставити у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса, Архиви Факултета, Булевар краља Александра 73.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У
БЕОГРАДУ
11000 Београд, Косанчићев венац 29

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

Сарадник у настави за ужу научну
област Социологија
УСЛОВИ: услови за избор су прописани Законом
о високом образовању, Правилником о начину и
поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника Универзитета у Београду, Правилником о
минималним условима за стицање звања наставника
на Универзитету, Критеријумима за стицање звања
наставника на Универзитету у Београду, Статутом
Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о
организацији и систематизацији послова на Факултету: сарадника у настави студент мастер академских
студија или специјалистичких академских студија који
је студије првог степена студија завршио са просечном
оценом најмање 8. Кандидат је дужан да уз пријаву
приложи: диплому о завршеним студијама првог степена студија са просечном оценом; потврду да је студент мастер академских или специјалистичких студија
и биографију. Сви прилози се достављају и у електронској форми на CD-у. Конкурс остаје отворен 15 дана од
дана објављивања у публикацији Националне службе
за запошљавање „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДОЛИНА ЧУДА”
11000 Београд, Јове Илића 127
тел. 063/8801-575

Генерални секретар Универзитета

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: држављанство Републике Србије, високо
образовање из области правних наука стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије)
по пропису који уређује високо образовање почев
од 10.09.2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године (по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године), положен правосудни испит; најмање пет година радног искуства у области високог
образовања; знање енглеског језика; познавање рада
на рачунару. Предност ће имати кандидати са претходним радним искуством у некој од високошколских установа. Докази који се прилажу уз пријаву на
јавни конкурс: пријава на конкурс са биографијом и
наводима о досадашњем радном искуству; уверење
о држављанству у оригиналу или овереној фотокопији (не старије од шест месеци); извод из матичне
књиге рођених у оригиналу или овереној фотокопији,
оверена фотокопија дипломе о завршеним основним
студијама; оверена фотокопија дипломе о завршеним
мастер академским студијама; оверена фотокопија
уверења о положеном правосудном испиту; доказ о
радном искуству у струци у оригиналу или овереној
фотокопији (потврде, решења, уговори или други акти
којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено
радно искуство). Достављена документа се не враћају.
Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве
и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази
у оригиналу или овереној фотокопији неће се разматрати. Кандидати су дужни да своје пријаве на конкурс доставе у року од 8 дана од дана објављивања
јавног конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве се
подносе на следећу адресу: Универзитет уметности у
Београду, Косанчићев венац 29, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за пријем на у радни однос за
место генералног секретара”. Јавни конкурс спроводи
Конкурсна комисија коју именује ректор Универзитета
уметности у Београду. Конкурсна комисија ће са кан-

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - васпитач, пожељно радно искуство.

Васпитач
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, васпитач, без обзира
на радно искуство.
ОСТАЛО: Конкурс остаје отворен до попуне радног
места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на
телефон: 063/8801-575 или пријаву пошаљу на e-mail:
nikolic.marina7@gmail.com.

Ч АЧ А К
ОСНОВНА ШКОЛА
,,Проф. др НЕДЕЉКО КОШАНИН”
32254 Виониц, Девићи
тел. 032/5688-009

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом
140 став 1 и 2 и чланом 122 став 5 Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/18-други закони и 10/19) и
то: да поседује одговарајуће образовање из члана
140 ставови 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања стечено за наставника у подручју
рада: разредне и предметне наставе у основној школи и стручног сарадника и то: 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 педагош-
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ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; лице
из става 1 тачка 1 подтачка 2 члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања мора да има
завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета; 2. на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
године; да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног сарадника, односно положен
стручни испит; да је прошао обуку и положен испит
за директора установе; да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; да није правоснажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности, против кога
није покренут кривични поступак доношењем наредбе
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога за наведена кривична дела; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад. Изабрани кандидат
који нема положен испит за директора, дужан је да
га положи у року од две године од дана ступања на
дужност. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник РС” 88/2017,27/18-други
закони и 10/19), дужност директора може да обавља
и лице које има образовање из члана 140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС” 88/2017, 27/18-други закони и 10/19) за
наставника основне школе, дозволу за рад наставника или стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора установе и најмање десет година рада
у установи образовања након стеченог образовања.

нема овај извештај, кандидат доставља краћу изјаву
на околност недостављања извештаја; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену
спољашњег вредновања доставља кандидат на конкурсу који је претходно обављао дужност директора
школе; оверену фотокопију уверења о положеном
испиту за директора установе (пријава која не садржи
уверење о положеном испиту за директора установе
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће
бити у обавези да у законском року положи испит за
директора школе); уколико кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском језику, у обавези је
да достави доказ да је положио испит из српског језика по програму одговарајуће високошколске установе.
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве са потребном документацијом достављају се непосредно секретаријату
школе или поштом на адресу: Основна школа „Проф.
др Недељко Кошанин”, 32254 Вионица, Девићи, са
назнаком: „Пријава на конкурс за директора“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Школа нема обавезу враћања конкурсне документације. Ближа обавештења могу се добити на телефон
школе: 032/5688-009.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (својеручно потписану) кандидат доставља: биографију са кратким
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе за време трајања мандата; оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију документа
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном
испиту за наставника, педагога или психолога (дозвола за рад); потврду о радном стажу у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања (оригинал) - уверење из
надлежне службе Министарства унутрашњих послова
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела наведена у условима за избор директора, издато након објављивања конкурса; уверење
основног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога за наведена кривична дела, издато након објављивања конкурса; уверење привредног суда да није правоснажно
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности, не старије од 30 дана; уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из
матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или
оверену фотокопију); лекарско уверење, не старије од
шест месеци, да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима
(оригинал или оверена копија); извештај просветног
саветника као доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата (уколико је кандидат имао
појединачни стручно-педагошки надзор); уколико

ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидати треба
да испуњавају услове прописане Законом о високом
образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу и
Статутом Факултета техничких наука у Чачку. 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 и 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. Пријаву са доказима о испуњавању
услова конкурса доставити на адресу: Факултет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, 32000 Чачак.
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.
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Сарадник у звању асистент за ужу
научну област Електроенергетика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике,
студент докторских студија у одговарајућој научној
области, који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 и који
показује смисао за наставни рад.

Сарадник у звању асистент за ужу
научну област Материјали
на одређено време од три године

УСЛОВИ: дипломирани инжењер металургије, студент
докторских студија у одговарајућој научној области,
који је сваки од претходних степена студија завршио
са просечном оценом најмање 8 и који показује смисао
за наставни рад.

Национална служба
за запошљавање

ЈАГОДИНА
ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО КРСМАНОВИЋ“
35255 Доња Мутница
тел. 035/540-607

Стручни сарадник

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка запосленог са функције
директора
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017,
27/2018- др. закони и 10/2019), и то: 1) да је стекао
високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије): (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2)
студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне,
трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно
стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице из тачке
1) подтачка (2) одељка “услови” мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајуће предмете, односно групу
предмета; да има степен и врсту образовања у складу са Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи
(„Сл. гласник РС - Просветни преглед”, бр. 11/12,
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/2017 и 13/2018); да
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу
документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
- део „Ново на сајту“), кратку биографију, оверену
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или
уверење о стеченом високом образовању, уверење
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију),
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење из казнене евиденције
МУП-а о неосуђиваности, лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре
закључења уговора о раду), доказ о знању српског
језика (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику). Конкурс спроводи конкурсна
комисија коју именује директор школе. 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 применом стандардизованих поступака.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови” Националне
службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни
формулар са документацијом слати препорученом
поштом или доставити лично у секретаријат школе, у
затвореној коверти, са назнаком „За конкурсну комисију“, на адресу: ОШ „Бранко Крсмановић“, 35255
Доња Мутница.
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Наука и образовање

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”
35000 Јагодина, Бошка Бухе 4

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које
испуњава следеће услове; поседовање одговарајућег
високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања, то јест
високо образовање стечено: на студијама другог степена - мастер академске студије, мастер струковне студије
или специјалистичке академске студије (студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука - у ком случају је неопходна завршеност студија првог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групу предмета) или на основним студијама у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10.септембра 2005. године, за наставника музичке школе, педагога или психолога; поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад
са ученицима и децом; 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, 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, поседовање држављанства Републике
Србије, знање српског језика као језика на коме се изводи образовно-васпитни рад, поседовање дозволе за рад
(лиценце) наставника, поседовање лиценце за директора школе (кандидат који ту лиценцу не поседује може
бити изабран, али ће бити дужан да испит за директора
школе положи у року од две године од дана ступања
на дужност), 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 ст. 3 истог закона,
то јест високо образовање стечено на студијама првог
степена (основне академске односно струковне и специјалистичке студије) или на студијама у трајању од
три године, или више образовање, за наставника те
врсте школе, дозволу за рад наставника, обуку и положен испит за директора школе, и најмање десет година
рада на пословима васпитања и образовања у установи на пословима образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања. Директор се бира на
период од 4 године. Пријаве са писменим доказима о
испуњености услова и другом документацијом кандидати подносе лично у просторијама школе код секретара или пошиљком на адресу: ОМШ „Владимир Ђорђевић“, Јагодина, Бошка Бухе 4, у затвореној коверти, са
напоменом „Пријава на конкурс за избор директора“.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Ако последњи дан рока пада
у недељу или на дан државног празника или у други
нерадни дан, рок истиче истеком првог наредног дана.
Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава
која је непосредно или у облику пошиљке достављена
школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре
истека тог рока предата пошти у облику препоручене
пошиљке. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Министар у року од 30 дана
од дана пријема документације врши избор директора школе и доноси решење о његовом именовању. Уз
пријаву на конкурс кандидат је у обавези да поднесе:
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању за наставника музичке школе, педагога или
психолога, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту или обавештења о положеном испиту за лиценцу за наставника или стручног сарадника,
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оверени препис/ фотокопију лиценце за директора
школе (ако је кандидат поседује), доказ о држављанству (уверење о држављанству), извод из матичне књиге рођених, доказ психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (лекарско
уверење), доказ да против кандидата није покренута
истрага нити подигнута оптужница и не води се поступак код надлежног суда, доказ о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело и о непостојању
дискриминаторног понашања из казнене евиденције
МУП-а Републике Србије, доказ-потврду о најмање
8 година рада у установи на пословима образовања
васпитања, након стеченог одоварајућег образовања;
доказ о знању српског језика, осим кандидата који су
на српском језику стекли одговарајуће образовање;
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду
кандидата (извештај просветног саветника), уколико је
кандидат претходно обављао дужност директора установе; резултате стручно-педагошког надзора установе
и оцену спољашњег вредновања. Уз пријаву на конкурс
кандидат може приложити и преглед кретања у служби
са биографским подацима, доказе о својим стручним и
организационим способностима. Ближе информације о
конкурсу могу се добити код секретара школе и путем
телефона: 035/245-915.

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

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

Ванредни професор за ужу научну
област Дискретна математика

у Институту за математику и
информатику Факултета, на одређено
време на пет година
УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области математичких 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

Доцент за ужу научну област
Зоологија

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.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЛИК РАНКОВИЋ“

34300 Аранђеловац, Милована Ристића 1
тел. 034/711-235

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: 1) Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 122 ставови 2 и 5, чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 10/2019) и
Правилником о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС“
број 108/2015) и то: да има одговарајуће образовање
из члана 140 ставови 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, стечено за наставника
основне школе у подручју рада школе: разредне и
предметне наставе у основној школи и педагога и психолога, на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: 1) а) студије другог степена
из научне, односно струковне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета или б) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинију целине
и одговарајуће научне, односно стручне области или
области педагошких наука: лице из става 1 тачка 1,
подтачка 2 члана 140 Закона о основама система образовања и васпитања мора да има завршење студије
првог степена из научне односно струковне 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 10.09.2005. године; изузетно, ако се на
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим
образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 закона, дужност
директора основне школе може да обавља лице које
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3
закона за наставника те врсте школе, дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора установе и најмање десет
година рада у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања,
2) дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника; 3) обуку и положен испит за директора
установе, 4) најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања, 5) има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6) да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
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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) држављанство Републике Србије; 8) знање српског
језика - језика на којем се остварује образовно-васпитни рад у школи.
ОСТАЛО: Кандидат подноси: пријаву на конкурс
(образац на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, својеручно потписана) и биографске податке, односно радну
биографију са кратким прегледом кретања у служби;
оверену копију - препис дипломе о стеченом одговарајућем образовању, у складу са одредбом члана 140
Закона; оверену копију - препис уверења о положеном
стручном испиту или испиту за лиценцу за наставника
или стручног сарадника; оверен препис или оверену
фотокопију уверења о извршеној обуци и положеном
испиту за директора (пријава без овог доказа сматраће
се потпуном, а изабрани кандидат биће дужан да у
законском року изврши обуку и полаже испит), доказ о
радном стажу у установи на пословима образовања и
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања
- потврда издата након објављивања конкурса; доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци),
уверење надлежног суда да против кандидата није
покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој
није претходила истрага или доношење решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога за кривична дела из члана 139 ст. 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања
(не старије од 6 месеци); уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе у складу са чл. 139
ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и
васпитања (не старије од 6 месеци); доказ да кандидат није правноснажно осуђен за привредни преступ у
вршењу дужности - потврда привредног суда (не старије од 6 месеци); уверење одржављанству Републике
Србије (оригинал или оверена копија, не старија од 6
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена копија, не старија од 6 месеци); оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког надзора о раду кандидата (извештај просветног
саветника уколико кандидат исти поседује); оверену
фотокопију о резултату стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег вредновања, уколико се на
конкурс пријављује лице које је претходно обављало дужност директора; доказ о знању српског језика
на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на
српском језику); радну биографију са предлогом плана рада. Оригинали, оверени преписи или фотокопије
свих докумената не смеју бити старији од шест месеци. Сматраће се непотпуном пријава уз коју су приложени преписи и копије исправа који нису оверени
код надлежног органа. Рок за достављање пријава са
доказима је 15 дана од дана објављивања конкурса у
публикацији „Послови“. Пријаве са доказима се достављају у затвореној коверти са назнаком „Конкурс
за директора школе“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће бити разматране. Пријаве и достављена
документација се не враћају. О резултатима конкурса кандидат ће бити обавештен у року од 8 дана од
дана пријема решења о именовању директора школе
од стране Министра просвете, науке и технолошког
развоја. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од
дана објављивања конкурса.

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

Наставник у звању доцента за ужу
научну област Онкологија
на одређено време пет година

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

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

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Пародонтологија и
орална медицина
на одређено време три године

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет са укупном
просечном оценом најмање 8, уписане докторске академске студије и завршена одговарајућа специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Хирургија
на одређено време три године

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

Сарадник у звању асистента за ужу
научну област Хирургија
на одређено време три године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укупном
просечном оценом најмање 8, уписане докторске академске студије и завршена одговарајућа специјализација.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у
складу са којима ће бити извршен избор пријављених
кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, оверене фотокопије диплома, списак стручних и
научних публикација и по један примерак тих публикација, у складу са упутством које се налази на страници Факултета (http://www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_
izbor.php). Сву конкурсну документацију са доказима
о испуњености услова конкурса, сви кандидати су у
обавези да доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана
објављивања.

Национална служба
за запошљавање

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

Истраживач - приправник за ужу
научну област Пародонтологија и
орална медицина
на одређено време три године

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије
стоматологије са укупном просечном оценом најмање
8 и уписане докторске академске студије.

Истраживач - приправник за ужу
научну област Болести зуба и
ендодонција
на одређено време три године

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије
стоматологије са укупном просечном оценом најмање
8 и уписане докторске академске студије.

Истраживач - приправник за ужу
научну област Болести зуба и
ендодонција
на одређено време три године

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије
стоматологије са укупном просечном оценом најмање
8 и уписане докторске академске студије.

Истраживач - приправник за ужу
научну област Максилофацијална
хирургија
УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије
стоматологије са укупном просечном оценом најмање
8 и уписане докторске академске студије.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр.
88/2017), Закона о научноистраживачкој делатности
(„Сл. гласник РС“, бр. 110/2005, 50/2006, 18/2010 и
112/2015), Статутом Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу, у
складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, потврду о уписаним докторским студијама у
текућој школској години, оверене фотокопије диплома, списак стручних и научних публикација и по један
примерак тих публикација у складу са упутством које
се налази на страници Факултета (http://www.medf.
kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php). Сву конкурсну документацију са доказима о испуњености услова конкурса, кандидати су у обавези да доставе и у електронској форми (на компакт диску - CD). Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву
је 15 дана од дана објављивања.

К РА Љ Е В О
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
36000 Краљево, Цара Душана 2
тел. 036/314-296

Наставник историје

за 15% радног времена, на одређено
време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
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 и 13/17 - одлука УС), 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), Правилника о степену и
врсти образовања наставника и стручних сарадника
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16,2/17 и 3/17) и
члана 20 и 21 Правилника о раду ОШ „Светозар Мар-
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Наука и образовање

ковић“ и то: у радни однос може да буде примљено
лице, под условима прописаним Законом и то ако:
има одговарајуће образовање из чл. 140 и одговарајуће образовање из чл. 142 Закона о основама
система образовања (односно образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина);
има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима (доказ се прибавља пре
закључења уговора о раду); није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које му је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као ни 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 доказ да за кандидата није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије; зна српски
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; доказ да има
образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској
установи у току студија или након дипломирања од
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова (наставник
који је у току студија положио испит из педагогије
и психологије или положио стручни испит, односно
испит за лиценцу, сматра се да има наведено образовање); оверен препис или оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно
обавештење о положеном испиту за лиценцу (кандидати за послове наставника, стручног сарадника
или секретара школе, осим приправника и других
лица која могу засновати радни однос без положеног одговарајућег испита); доказ да кандидат поседује психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом и ученицима представља лекарско уверење не старије од 6 месеци у тренутку подношења
пријаве на конкурс, издато од стране овлашћење
здравствене установе (доказ о психичкој, физичкој
и здравственој способност за рад са децом и ученицима доставља само изабрани кандидат по окончању конкурса, а пре закључења уговора о раду);
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које му је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као ни 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 доказ
да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (извод из казнене
евиденције полицијске управе - одељење за казнену евиденцију); доказ о држављанству Републике
Србије представља оригинал или оверена копија
уверења о држављанству; оригинал или оверену
копију извода из матичне књиге рођених; доказ о
знању српског језика/доказ о знању српског језика
и језика на којем ће остваривати образовно-васпитни рад код послодавца (осим кандидата који су
одговарајуће образовање стекли на српском језику/
на српском језику и на језику на којем ће остваривати образовно-васпитни рад код послодавца); радну биографију. Кандидати преузимају и попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства и потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом, достављају
школи. Уз потписану пријаву и наведену документацију, потребно је доставити и документацију на
основу које се врши бодовање по критеријумима из
члана 29 Правилника о раду (потврда о оствареном
радом стажу у установама образовања и ван установа образовања и доказ о стеченом звању у поступку
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стручног усавршавања и напредовања,уколико га
поседују). Пријаве се достављају у року од 8 дана од
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“,
поштом на горенаведену адресу или лично, радним
даном од 08.00 до 14.00 часова. Додатне информације о конкурсу можете добити од секретара школе,
на телефон: 036/314-296. Неблаговремене и непотпуне пријаве конкурсна комисија неће узимати у
разматрање.

КРУШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА „РАДЕ ДОДИЋ“
37246 Милутовац
тел. 037/721-030

Наставник физичког васпитања
са 95% радног времена

УСЛОВИ: Сходно чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања, кандидат треба да
испуњава следеће услове: одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17,
27/18-др. закони и 10/19-даље Закон), као и чл. 3
ст. 12 (професор физичког васпитања) Правилника
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016 и 2/2017) и то: да има одговарајуће високо
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и то: студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 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 поседује
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 кривично дело примање мита или давање мита,
за кривично дело из групе кривичних против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију,
и да за њега није,у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад (српски језик).
ОСТАЛО: Уз попуњени пријавни формулар, са
кратком биографијом, приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом
образовању; извод из матичне књиге рођених, извод
из књиге венчаних (за особе које су мењале презиме); уверење о држављанству РС; доказ о неосуђиваности (не старији од шест месеци); доказ о знању
српског језика (доказ доставља кандидат само уколико одговарајуће образовање није стечено на српском
језику); доказ да кандидат има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре
закључења уговора о раду). У складу са чл. 154 и 155
кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, а потребну документацију,
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Кандидати који уђу у ужи избор
биће упућени на претходну психолошку процену способности за рад са децом и ученицима. Пријаве са
биографијом (обавезно написати контакт телефон)
се подносе у року од 8 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови“ лично или поштом на горенаведену адресу.

НИШ
ОШ „ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ“
18360 Сврљиг, Радетова 25

Наставник енглеског језика

на одређено време ради замене
одсутне запослене преко 60 дана,
односно до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства са
рада ради неге детета
УСЛОВИ: На конкурс за пријем у радни однос може да
се пријави кандидат под условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 88/17): да има стечено одговарајуће
високо образовање у складу са чланом 140 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17): 1) на студијама другог
степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1)
студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става
1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“,
бр. 11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и
13/18) и то: професор, односно дипломирани филолог
за енглески језик и књижевност, дипломирани професор енглеског језика и књижевности, мастер филолог (студијски програм или главни предмет/профил
енглески језик), мастер професор језика и књижевности (студијски програм или главни предмет/профил
енглески језик), дипломирани филолог англиста - мастер, мастер професор језика и књижевности (студијски
програм Језик, књижевност и култура); мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет); да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима
(доказ доставља изабрани кандидат 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, 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 (прибавља установа по службеној дужности); да
је држављанин Републике Србије, да зна српски језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни
формулар (налази се на сајту Министарства просвете) доставити: радну биографију; диплому о стеченом
образовању или уверење о дипломирању, у оригиналу
или овереној фотокопији 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, у оригиналу или овереној фотокопији; извод из матичне књиге рођених са холограмом, у оригиналу или овереној фотокопији; уверење о
држављанству, у оригиналу или овереној фотокопији;
оригинал или оверену фотокопију доказа о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања
(не старије од 6 месеци); доказ о познавању српског
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ о поседовању
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психичке, физичке и здравствене способности за рад
са децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду са изабраним кандидатом (лекарско
уверење). Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју
именује директор школе. Комисија 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 применом стандардизованих
поступака, о чему ће кандидати бити обавештени
путем имејла или бројева телефона које су навели у
својим пријавама. Конкурсна комисија сачињава листу
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни
однос у року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са ученицима и
обавља разговор са кандидатима са листе. Разговор
са кандидатима ће се обавити у просторијама секретара у ОШ „Добрила Стамболић” у Сврљигу, с тим што
ће кандидати о датуму и времену бити обавештени.
Комисија доноси решење о избору кандидата у року од
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана од
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“.
Пријаве слати на горенаведену адресу или непосредно у школи, радним данима од 7 до 14 часова. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара,
број телефона: 018/821-002.

НОВИ СА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

1. Ванредни или редовни професор
за област Ликовних уметности, ужа
област Фотографија
на одређено време 5 година или на
неодређено време

2. Ванредни професор за област
Примењених уметности и дизајна,
ужа област Дизајн ентеријера
на одређено време 5 година

3. Доцент или ванредни професор
за област Драмских уметности, ужа
област Продукција
на одређено време 5 година

4. Виши или самостални стручни
сарадник за област Музичке
уметности, ужа област Гудачки
инструменти (Виолина)

на одређено време од 4 године или на
неодређено време

5. Стручни или виши стручни
сарадник за област Ликовних
уметности, ужа област Сликарство
на одређено време од 4 године

6. Стручни или виши стручни
сарадник за област Ликовних
уметности, ужа област Нови ликовни
медији
на одређено време од 4 године

7. Стручни или виши стручни
сарадник за област Музичке
уметности, ужа област Гудачки
инструменти (Виолина)
на одређено време од 4 године

8. Асистент са докторатом за ужу
научну област Педагошке науке Методика ликовног васпитања и
образовања
на одређено време 3 године
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Општи услови за радно место 1: диплома доктора уметности или магистра уметности стечена на
акредитованом универзитету, односно акредитованом студијском програму у земљи или у иностранству,
призната у складу са Законом о високом образовању
из области ликових уметности, ужа област Фотографија, односно високо образовање мастер академских
студија из области ликовних уметности, ужа област
Фотографија и испуњени услови из члана 74 Закона о
високом образовању.
Општи услови за радно место 2: диплома доктора
уметности или магистра уметности стечена на акредитованом универзитету, односно акредитованом студијском програму у земљи или у иностранству, призната у
складу са Законом о високом образовању из области
архитектура, односно високо образовање мастер академских студија из области архитектура и испуњени
услови из члана 74. Закона о високом образовању.
Општи услови за радно место 3: диплома доктора уметности или магистра уметности стечена на
акредитованом универзитету, односно акредитованом
студијском програму у земљи или у иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању из
области драмских и аудиовизуелних уметности, ужа
област продукција односно високо образовање мастер
академских студија из области драмских и аудиовизуелних уметности, ужа област продукција и испуњени
услови из члана 74 Закона о високом образовању.
Обавезни и изборни услови утврђени су Правилником о ближим минималним условима за избор у звања
наставника на Универзитету у Новом Саду за поље
уметности. У звање наставника може бити изабрано
лице које испуњава критеријуме прописане чланом 74
Закона о високом образовању, Минималним условима
за избор у звања наставника на универзитету донетим
од стране Националног савета за високо образовање,
Статутом Универитета у Новом Саду и Правилником
о ближим минималним условима за избор у звања
наставника на Универзитету у Новом Саду.
Општи услови за радно место 4: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије) из области музичке уметности, ужа област
гудачки инструменти, виолина; способност за уметничку сарадњу и наставни рад; за избор у звање
вишег стручног сарадника кандидати треба да поседују и високе уметничке резултате или признате стручне
резултате од значаја за развој културе и уметности;
за избор у звање самосталног стручног сарадника кандидати треба да поседују и изузетна уметничка или
стручна остварења која су од значаја за развој и културе и уметности, значајна признања за уметнички рад.
Општи услови за радно место 5: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије) из области ликовних уметности, ужа област
Сликарство; способност за уметничку сарадњу и
наставни рад; за избор у звање стручног сарадника
кандидати треба да поседују и признате уметничке
или стручне резултате; за избор у звање вишег стручног сарадника кандидати треба да поседују и високе
уметничке резултате или признате стручне резултате
од значаја за развој културе и уметности.

Општи услови за радно место 8: научни назив
доктора наука-методика наставе и смисао за наставни рад.
Закон о високом образовању, Статут Универзитета у
Новом Саду, Статут Академије уметности у Новом Саду,
Правилник о ближим минималним условима за избор у
звање наставника на Универзитету у Новом Саду и упутство за попуњавање биографских података за кандидате који конкуришу за наставна звања налазе се на сајту
Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs-у секцији
“Наставници- Конкурси”).
Сви кандидати достављају: пријаву на конкурс
која мора да садржи назив радног места за које кандидат конкурише, списак документације коју прилаже,
контакт адресу, број телефона, имејл-адресу; оверену
фотокопију дипломе о завршеним одговарајућим студијама и додатке дипломи; уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од 6 месеци); уверење о
некажњавању прибављено искључиво од МУП-а (не
старије од 6 месеци); личну карту (фотокопија или
очитана биометријска лична карта).
Осим наведене документације, у зависности
од радног места на које конкуришу, кандидати достављају додатну документацију, и то:
За радна места од 1 до 3: попуњен образац биографских података (Образац 1А УМЕТНОСТ) који се налази
на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs
у секцији “Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и електронској форми (CD) откључан и доказе о
испуњавању услова радног места у складу са чланом
74 Закона о високом образовању и Минималним условима за избор у звање наставника за поље уметности
Правилника о ближим минималним условима за избор
у звање наставника на Универзитета у Новом Саду и
чланом 5 наведеног Правилника.
За радна места од 4 до 8: попуњен образац биографских података (Образац 2Б) који се налази на
сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs у
секцији “Наставници-Конкурси”), приложен у штампаној и електронској форми (CD) и доказе о испуњавању
услова радног места.
ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о
испуњености услова достављају се искључиво у штампаној форми, на горенаведену адресу. Рок за пријаву
на конкурс је 15 дана од дана објављивања.

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

Асистент за ужу научну област
Међународноправну, заснивање
радног односа на радном месту
сарадника за наставни предмет
Међународно јавно право
на одређено време од три године

Општи услови за радно место 6: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије) из области ликовних уметности, ужа област
нови ликовни медији; способност за уметничку
сарадњу и наставни рад; за избор у звање стручног
сарадника кандидати треба да поседују и признате
уметничке или стручне резултате; за избор у звање
вишег стручног сарадника кандидати треба да поседују и високе уметничке резултате или признате стручне
резултате од значаја за развој културе и уметности.

УСЛОВИ: завршен правни факултет (основне академске студије права) са просечном оценом најмање 8,00;
завршене мастер академске студије права са просечном
оценом најмање 8,00; да је студент докторских студија из области правних наука; да показује смисао за
наставни рад. Услови за избор прописани су Законом
о високом образовању („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), Статутом Факултета, Правилником о условима и поступку
за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника на Правном факултету у Новом Саду и
Правилником о организацији и систематизацији послова на Правном факултету у Новом Саду.

Општи услови за радно место 7: високо образовање на студијама другог степена (мастер академске
студије) из области музичке уметности, ужа област
гудачки инструметни, виолина; способност за уметничку сарадњу и наставни рад; за избор у звање стручног
сарадника кандидати треба да поседују и признате
уметничке или стручне резултате; за избор у звање
вишег стручног сарадника кандидати треба да поседују и високе уметничке резултате или признате стручне
резултате од значаја за развој културе и уметности.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи:
краћу биографију, извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, диплому о завршеном
правном факултету (оригинал или оверену фотокопију), диплому или уверење о завршеним мастер
академским студијама (оригинал или оверену фотокопију), доказ да је студент докторских студија, списак
својих научних радова и по један примерак тих радова.
Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на горе наведену адресу.
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању доцент или
ванредни професор за ужу научну
област Инжењерство заштите
животне средине
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор
техничких наука из области инжењерства заштите
животне средине, услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању, подзаконским актима и
општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука

Наставник у звању ванредни
професор или редовни професор
за ужу научну област Инжењерство
заштите животне средине

на одређено време од 5 година или на
неодређено време
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор
техничких наука из области инжењерства заштите
животне средине, услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању, подзаконским актима и
општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Наставник у звању ванредни
професор или редовни професор
за ужу научну област Теоријска и
примењена математика

на одређено време од 5 година или на
неодређено време
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор
математике, услови прописани чланом 74 Закона о
високом образовању, подзаконским актима и општим
актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистент за ужу
научну област Рачунарска графика
на одређено време од 3 године

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

Сарадник у звању асистент за
ужу научну област Теоријска и
примењена математика
на одређено време од 3 године

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

Сарадник у звању асистент за
ужу научну област Графичко
инжењерство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке мастер
инжењер графичког инжењерства и дизајна, услови
прописани чланом 84 Закона о високом образовању и
општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.
ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног
односа и избор у звање (навести звање, прецизан
назив уже области и датум објављивања конкурса);
краћу биографију са библиографијом (списак радова); оверене фотокопије диплома и додатака дипломама са свих нивоима студија. За дипломе стечене у
иностранству потребно је приложити доказ о признавању стране високошколске исправе; фотокопирану
или очитану личну карту; Потврду о оцени резултата педагошког рада - мишљење студената, уколико
Бесплатна публикација о запошљавању

кандидат поседује педагошко искуство; потврду из
МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван за
кривично дело против полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошколска установа или
примања мита у обављању послова у високошколској
установи; фотокопије објављених научних, односно
стручних радова у научним часописима, зборницима или саопштених на међународним или домаћим
научним скуповима, односно признатих уметничких
остварења, оригиналних стручних остварења (пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.).
објављених уџбеника, монографија, практикума или
збирки задатака, за ужу научну, уметничку, односно
стручну област за коју се бира. Доказе о руковођењу
или учешћу у научним, односно уметничким пројектима, оствареним резултатима у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, учешћу у завршним
радовима на специјалистичким, мастер и докоторским
академским студијама. За избор у звање асистента
приложити и: потврду да је кандидат студент докторских студија. Уколико кандидат поседује диплому
магистра наука, односно магистра уметности и потврду да кандидат има прихваћену тему докторске дисертације, односно докторског умнетничког пројекта. За
избор у звање: доцента или ванредног професора,
ванредног професора или редовног професора приложити и: попуњен електронски образац: Реферат
комисије о кандидатима за избор у звање наставника-UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf. Сајту Универзитета у Новом Саду: https://www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje.
Кандидат исти треба да пошаље не e-mail: opstaftn@
uns.ac.rs и то у року предвиђеном за пријаву кандидата. За сваку одредницу коју кандидат испуњава неопходно је приложити доказ у форми одлуке, решења,
потврде и сл. За чланство у удружењима, одборима,
органима управљања и 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.
Комисија ће разматрати само благовремене пријаве. Одлука о избору у звање ступа на снагу почев од
дана ступања на снагу уговора о раду. Пријаве слати
на горе наведену адресу за сваки конкурс за стицање
звања и заснивање радног односа, посебно.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

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

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

6) Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (Ортопедија)

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

7) Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Фармакологија
са токсикологијом и клиничком
фармакологијом

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

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

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

10) Наставник за избор у звање
ванредног професора за ужу
научну област Основне биолошке
дисциплине у фармацији

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

11) Наставник за избор у звање
ванредног професора или доцента
за ужу научну област Здраствена
нега

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

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

1) Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу научну
област Епидемиологија

12) Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Физиологија

радно време краће од пуног (15 сати
на Факултету)

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

2) Наставник за избор у звање
редовног професора за ужу
научну област Хирургија са
анестезиологијом (Абдоминална
хирургија)

13) Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Интерна медицина (Пулмологија)

радно време краће од пуног (15 сати
на Факултету)

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

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

14) Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Хирургија са анестезиологијом
(Неурохирургија)

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

26) Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Интерна медицина (Нефрологија са
клиничком имунологијом)

16) Наставник за избор у звање
доцента за ужу научну област
Клиничка фармација

27) Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Фармакологија са токсикологијом и
клиничком фармакологијом

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

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

17) Сарадник за избор у звање
асистента са докторатом за ужу
научну област Фармацеутска
технологија са индустријском
фармацијом и козметологијом

на одређено време 3 године, пуно
радно време (40 сати на Факултету)

18) Сарадник за избор у звање
асистента са докторатом за ужу
научну област Фармацеутска хемија
на одређено време 3 године, пуно
радно време (40 сати на Факултету)

19) Сарадник за избор у звање
асистента са докторатом за
ужу научну област Патолошка
физиологија

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

20) Сарадник за избор у звање
асистента са докторатом за ужу
научну област Стоматологија
(Болести зуба и ендодонција)

на одређено време 3 године, пуно
радно време (40 сати на Факултету)

21) Сарадник за избор у звање
асистента са докторатом за ужу
научну област Општа медицина

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

22) Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну
област Физикална медицина и
рехабилитација

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

23) Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Офталмологија

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

24) Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Патолошка физиологија

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

25) Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Интерна медицина (Хематологија)
на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)
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на одређено време 3 године, радно
време краће од пуног (15 сати на
Факултету)

на одређено време 3 године, пуно
радно време (40 сати на Факултету)

28) Сарадник за избор у звање
асистента за ужу научну област
Општеобразовна и општемедицинска
(Хумана генетика)
на одређено време 3 године, пуно
радно време (40 сати на Факултету)

Услови 1-4: VIII степен стручне спреме, научни назив
доктора наука из области за коју се бира и остали услови за редовног професора утврђени чланом 74 Закона
о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом
Саду, Правилником о ближим условима за избор у
звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 23
Правилника о изборима у звања наставника, сарадника
и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.
Услови 5-9: VIII степен стручне спреме, научни
назив доктора наука из области за коју се бира и остали услови за ванредног професора утврђени чланом
74 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим условима
за избор у звање наставника Универзитета у Новом
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду
и чланом 22 Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.
Услови 10: VIII степен стручне спреме, научни назив
доктора наука из области за коју се бира, завршене
мастер студије биологије и остали услови за ванредног професора утврђени чланом 74 Закона о високом
образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду,
Правилником о ближим условима за избор у звање
наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом
Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 22
Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.
Услови 11: VIII степен стручне спреме, научни назив
доктора наука из области за коју се бира и остали
услови за ванредног професора или доцента утврђени чланом 74 Закона о високом образовању, Статутом
Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим
условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета
у Новом Саду и члановима 21 или 22 Правилника о
изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.
Услови 12-15: VIII степен стручне спреме, научни
назив доктора наука из области за коју се бира и остали услови за доцента утврђени чланом 74 Закона о
високом образовању, Статутом Универзитета у Новом
Саду, Правилником о ближим условима за избор у
звање наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 21
Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.
Услови 16: VIII степен стручне спреме, научни назив
доктора наука из области за коју се бира, завршен Фармацеутски факултет и остали услови за доцента утврђени чланом 74 Закона о високом образовању, Статутом
Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим
условима за избор у звање наставника Универзитета у
Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом
Саду и чланом 21 Правилника о изборима у звања
наставника, сарадника и истраживача Медицинског
факултета Нови Сад.

Услови 17-21: VIII степен стручне спреме, научни
назив доктора наука из уже научне области из које се
бира, а који је сваки од претходних нивоа студија завршио са укупном просечном оценом најмање 8. Остали
услови утврђени су чланом 85 Закона о високом образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 34
Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета Нови Сад.
Услови 22-27: студент докторских студија, са завршеним интегрисаним академским студијама медицине,
који је сваки од претходних степена студија завршио
просечном оценом најмање 8. Остали услови утврђени
су чланом 84 Закона о високом образовању, Статутом
Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 33 Правилника о изборима у звања наставника, сарадника и
истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
Услови 28: студент докторских студија, са завршеним
мастер студијама биологије, који је сваки од претходних
степена студија завршио просечном оценом најмање 8.
Остали услови утврђени су чланом 84 Закона о високом образовању, Статутом Медицинског факултета
у Новом Саду и чланом 33 Правилника о изборима у
звања наставника, сарадника и истраживача Медицинског факултета у Новом Саду.
Посебан услов: Кандидати који конкуришу за клиничке предмете подносе доказ да су у радном односу у
установи која је наставна база Факултета. За кандидате
који се први пут бирају у звање доцента способност за
наставни рад оцениће се на основу приступног предавања из области за коју се бира (сходно члану 17 и 21
Правилника о изборима у звања наставника, сарадника
и истраживача). Приступно предавање ће се организовати у складу са Правилником Медицинског факултета
о начињу извођења и валоризацији приступног предавања.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба
да приложи: краћу биографију, фотокопију личне
карте, доказе о испуњености услова из конкурса - оверене копије диплома, за клиничке предмете односно
за радна места означена у посебним условима овог
конкурса, доказ о радном односу у здравственој установи која је наставна база Медицинског факултета
Нови Сад, списак радова и публикација (у два примерка), оригинал или фотокопије радова и публикација,
доказе о њиховом објављивању, доказ о педагошком
искуству и позитивно оцењеној педагошкој активности. Кандидати који су конкурисали на радно место
и у звање доцента и који се први пут бирају у то звање
биће накнадно обавештени о теми, датуму, времену
и месту одржавања приступног предавања, а у складу са Правилником Медицинског факултета о начину извођења и валоризацији приступног предавања
(објављен на сајту Медицинског факултета). Доказ о
некажњавању прибавиће Медицински факултет Нови
Сад службеним путем, осим за кандидате који нису
рођени у Републици Србији. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом подносе се писарници Медицинског факултета Нови Сад на горе наведену адресу, са назнаком „За
конкурс“. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана
од дана објављивања конкурса.

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

Технички секретар административно-финансијски
радник
УСЛОВИ: стечено средње образовање у трајању од четири године, познавање рада на рачунару (Word, Excel).

Кувар/посластичар - кувар
3 извршиоца

УСЛОВИ: стечено средње образовање -V степен стручне спреме - куварске или посластичарске струке са
положеним специјалистичким испитом - профил кувар
или посластичар специјалиста; положен курс хигијен-
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ског минимума; важећи санитарни преглед; најмање
једна година радног искуства на истим или сличним
пословима.

Кувар/посластичар - кувар
УСЛОВИ: стечено средње образовање у трајању од
четири године, куварског, посластичарског или угоститељског смера; положен курс хигијенског минимума;
важећи санитарни преглед; најмање једна година радног искуства на сличним или истим пословима.

Помоћни кувар - кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено образовање у трајању од три године, куварског, посластичарског, пекарског или угоститељског смера; положен курс хигијенског минимума;
важећи санитарни преглед; најмање једна година радног искуства на сличним или истим пословима.

Помоћни радник - помоћни радник у
кухињи
5 извршилаца

УСЛОВИ: стечено средње образовање у трајању од
две године; положен курс хигијенског минимума;
важећи санитарни преглед.

Помоћни радник - помоћни радник у
кухињи
УСЛОВИ: завршена основна школа; положен курс
хигијенског минимума; важећи санитарни преглед.

Возач Б категорије - возач
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња школа у трајању од три године;
возачка дозвола Б категорије.

Домар/мајстор одржавања
водоинсталатер
УСЛОВИ: средња машинска струка, V степен; једна
година радног искуства. Услови за пријем у радни
однос у установи прописани су чланом 139 Закона о
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019
у даљем тексту: Закон). Докази о испуњености услова из става 1 тачка 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.
ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног
односа предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати
треба да испуњавају и услове прописане чл. 139 став
1 тачке 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 - др закони и 10/2019). Уз попуњен пријавни формулар са интернет странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја кандидат је
дужан да достави следећу документацију: потписану
биографију са важећом адресом пребивалишта и контакт телефоном; оригинал/оверену копију дипломе;
оригинал/оверену копију уверења о држављанству;
оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности,
не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати. Пријаве се могу доставити
путем поште или предати лично у просторијама установе на горенаведену адресу, сваким радним даном од
08.00 до 14.00 часова.

ПАНЧЕВО
ИСПРАВКА ОГЛАСА
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ“
26220 Ковин, Цара Лазара 261

Оглас објављен у публикацији „Послови“
19.06.2019. исправља се за оба радна места,
тако што се додаје: на одређено време, ради
замене одсутног запсленог преко 60 дана.
Бесплатна публикација о запошљавању

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН ЈОВИЋ“

12256 Волуја
тел. 012/880-100, 062/8425-141
e-mail: osvoluja@gmail.com

Наставник математике

88,88% радног времена
УСЛОВИ: Kандидат треба да испуни услове из чл. 139
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) да има одговарајуће образовање у складу
са Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника - наставник математике; б)
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; в) да има држављанство Републике Србије; г) да зна српски језик и језик на
којем се остварује образовно-васпитни рад; д) 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 за законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Уз пријавни формулар, који се преузима
са интернет странице Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, кандидати достављају потребну
документацију у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса, и то: 1. диплому о стеченом одговарајућем
образовању; 2. уверење о држављанству, не старије
од 6 месеци; 3. личну биографију - CV. Сви докази се
подносе у оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати који буду изабрани у ужи избор,
у року од осам дана упућују се на психолошку процену
способности за рад са децом и ученицима, коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове
за пријем у радни однос у року од осам дана од дана
пријема резултата психолошке процене способности
за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија
обавља разговор са кандидатима са листе и доноси
решење о избору кандидата у року од осам дана од
дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор
са кандидатима биће обављен у просторијама ОШ
„Слободан Јовић“ Волуја, 12256 Волуја. Пријаве са
доказима о испуњености услова се предају непосредно у секретаријату школе, сваког радног дана од 7.00
до 14.00 часова или поштом на адресу: ОШ „Слободан Јовић“ Волуја, 12256 Волуја. Пријаве се предају
у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс за
пријем у радни однос на радно место наставника математике“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Чистачица

на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде
примљено лице под условима прописаним законом и
ако има: 1) основно образовање; 2) психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом; 3) да није
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће,
за кривична дела примање 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 за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом
сматра се пријава која садржи: потпуну личну и радну
биографију, са адресом и контакт телефоном; диплому о стеченом образовању; извод из матичне књиге
рођених; уверење о држављанству РС; уверење да
кандидат није осуђиван (уверење МУП-а); пријавни
формулар (Образац пријавног формулара кандидати
преузимају са сајта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја). Кандидати подносе документа у
оригиналу или оверене копије. Кандидати попуњавају
пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним формуларом, достављају установи. Пре закључења уговора о раду кандидат доставља доказ којим
потврђује да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завршетку конкурса предата документа се
неће враћати кандидатима. Пријаве се подносе лично
или путем поште (са повратницом), на адресу: Предшколска установа „Љубица Вребалов” Пожаревац, Вука
Караџића 1, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код в.д. директора и
секретара Предшколске установе „Љубица Вребалов“
Пожаревац и путем телефона: 012/210-308.

ПРИЈЕПОЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„КНЕЗОВА РАШКОВИЋА”
31322 Божетићи
тел. 033/660-361

Наставник историје

на одређено време до повратка
запослене са породиљског одсуства,
а најдаље до 01.06.2020. године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних
чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017), треба да
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139
став 1 тач. 1, 2, 3, 4, 5 и чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 И 10/19, даље: Закон) и посебне услове предвиђене Правилником о степену и врсти
образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број
15/2013, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17 и 13/18). Кандидати
подносе следећа документа: 1. пријавни формулар
одштампан са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 2. кратку
биографију, потписану, 3. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању
(члан 140 Закона), 4. оверену фотокопију извода из
матичне књиге рођених, не старију од 6 месеци, 5.
оверену фотокопију уверења о држављанству, не старије од 6 месеци, 6. потврду да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у тракању 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 - подноси кандидат који образовање није стекао на српском
језику. Кандидат који буде изабран, дужан је да пре
закључења уговора о раду достави лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци.
Проверу психофизичких способности за рад са децом
и ученицима вршиће Национална служба за запошљавање применом стандардизованих поступака,
а пре доношења одлуке о избору. Решење о избору
кандидата објављује се на званичној интернет стра-
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ници Министарства, када постане коначно. Изабрани
кандидат не мора да поседује лиценцу за наставника.. Пријаве на конкурс са потребним документима,
заједно са одштампаним пријавним формуларом, достављају се у року од 8 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови”, на адресу: ОШ
„Кнезова Рашковића” 31322 Божетићи. Благовременом пријавом сматраће се она пријава која је предата у року утврђеном конкурсом. Потпуном пријавом
сматраће се пријава која у прилогу садржи документа
којима кандидат доказује да испуњава услове који су
тражени у конкурсу. Непотпуна пријава се неће разматрати. Ближа обавештења се могу добити на телефон:
033/660-361. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
„РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО“
18400 Прокупље, Милоша Обилића 19
тел. 027/329-607
e-mail: oscickopk@gmail.com

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља
лице које испуњава услове прописане чл. 139 и чл.
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017) и
Правилником о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 108/2015) и то: да поседује одговарајуће
образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за наставника те врсте
школе и подручја рада, за педагога и психолога, стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 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 става 1 тачка 1) подтачка (2) члана 140 мора да има завршене студије првог степена
из научне, односно стручне области за одговарајући
предмет, односно групу предмета, да има дозволу за
рад (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног
сарадника, односно положен стручни испит; да је
прошао обуку и положен испит за директора установе; да има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом
за привредни преступ или кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и
других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140
став 1 и 2 Закона, дужност директора основне школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 за наставника те врсте
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање десет година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс
кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању (овера
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дипломе не старија од 6 месеци); оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (овера уверења не старија од 6 месеци);
потврду да има најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; радну биографију
са кратким прегледом кретања у служби; уверење о
држављанству Републике Србије и извод из матичне
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не
старију од 6 месеци); доказ о знању српског језика на
ком се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику),
доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела,
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима (не
старије од 6 месеци), доказ о стеченом звању уколико га је кандидат стекао, уверење основног суда да
против лица није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога (издато након објављивања
конкурса). 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.
Пријава која не садржи доказ о обуци и положеном испиту за директора, сматраће се потпуном, јер
програм обуке у складу са стандардима компетенција директора, програм испита, начин и поступак
полагања нису донети од стране министра. Кандидат изабран за директора школе који нема положен
испит за директора дужан је да у року од две године
од дана ступања на дужност положи испит за директора. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од
дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву
на конкурс за избор директора, заједно са потребном
документацијом, доставити школи лично или на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за
избор директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Светосавска 23
тел. 027/8362-020

Оглас објављен у публикацији „Послови“
12.06.2019. године, број 833, поништава се у
целости.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

22300 Стара Пазова, Владимира Хурбана 13
тел. 022/311-223

Васпитач за рад са децом узраста од
три године до поласка у школу
на одређено време ради замене
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених услова, кандидат треба да испуњава и следеће посебне
услове: 1. да има одговарајуће образовање и то: образовање стечено на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године по
прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године или на студијама првог
степена (основне академске, основне струковне, специјалистичке струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем - васпитач; 2.
да има 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 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; 4. да има држављанство Републике Србије; 5.
да зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати су дужни да попуне формулар за пријаву на конкурс који се налази на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Уз одштампани формулар потребно је приложити: 1. оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; 2. оригинал или
оверену фотокопију уверења из казнене евиденције
МУП-а, не старије од 6 месеци; 3. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, не старију од
6 месеци; 4. доказ о знању српског језика на коме се
остварује васпитно-образовни рад (кандидат који није
стекао одговарајуће образовање на српском језику,
потребно је да достави уверење да је положио испит
из српског језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске установе); 5. извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију
(нови образац са холограмом, трајно важење). Доказ
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (лекарско уверење) доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ НСЗ. Непотпуне, неуредне, неблаговремене и пријаве послате
електронским путем неће се разматрати. Пријаве се
подносе на адресу установе, са назнаком „Пријава на
конкурс за васпитача“, у затвореној коверти. Информације о конкурсу могу се добити у предшколској
установи и на телефон: 022/311-223 код секретара.
Решење о избору кандидата биће донето у року предвиђеном у чл. 154 став 7 Закона.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
22222 Мартинци, Железничка 2
тел. 022/2100-811

Наставник географије

Школа је знање,
посао је занат

на одређено време преко 60 дана,
ради замене запослене која је
изабрана за директора школе, до
истека мандата
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање које подразумева: одговарајуће високо образовање стечено на
студијама другог степена (мастер академске студије,
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Наука и образовање

специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године или на основним студијама од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, у складу са Правилником о врсти стручне спреме за рад наставника у
основној школи; 2. поседовање психичке, физичке
и здравствене способности за рад са децом и ученицима; 3. неосуђиваност правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за кандидата није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да
зна српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова
из тачака 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Потребно је да кандидати
попуне пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства и одштампаног заједно са
потребном документацијом о испуњености услова
доставе установи. Рок за пријављивање је 8 дана
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити преко
телефона: 022/2100-811.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар са званичне странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидат треба да достави: диплому о стеченом
образовању, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству Републике Србије (не старије
од 6 месеци), уверење да није осуђиван за наведена
кривична дела, биографију са кретањем у служби.
Знање српског језика кандидат доказује дипломом о
стеченом образовању. Уверење о здравственој способности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат прибавља од службе медицине рада, пре закључења уговора о раду. Конкурс остаје отворен 8 дана од
дана дана објављивања на сајту НСЗ и у публикацији
„Послови“. Документација се подноси у оригиналу или
овереној копији (овера код јавног бележника). Пријаве са документацијом слати на адресу школе: Основна
школа „Јован Јовановић Змај“, Железничка 2, 22222
Мартинци, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Сарадник у звање асистента са
докторатом за ужу научну област
Општа економска теорија и политика
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских наука, са докторском дисертацијом из уже научне
области Општа економска теорија и политика. Поред
наведених услова, кандидати треба да испуне и друге
услове прописане одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17), Статута Универзитета
у Новом Саду бр. 01-198/1 од 8. марта 2018. године,
Статута Економског факултета у Суботици бр. 011812 од 31. маја 2018. године и Правилника о избору
наставника и сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-3503 од 15. новембра 2018. године.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију са подацима о досадашњем раду, фотокопију личне карте (у
случају чиповане личне карте потребно је доставити
Бесплатна публикација о запошљавању

очитану личну карту), оверене фотокопије диплома,
списак радова и саме радове, потврду о томе да лице
није правоснажном пресудом осуђено за кривично
дело против полне слободе, фалсификовања исправе које издаје високошколска установа или примања
мита у обављању послова у високошколској установи,
као и све остале доказе који упућују на испуњеност
услова предвиђених Законом, Статутом Универзитета,
Статутом Факултета и Правилником Факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском
факултету у Суботици, Сегедиски пут 9-11, у року од
10 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и
неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Факултет неће враћати запримљену конкурсну
документацију кандидатима.

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

Сарадник у звање асистента за ужу
научну област Менаџмент
на одређено време од три године
2 извршиоца

УСЛОВИ: мастер економиста - студент докторских студија одговарајуће области који је сваки од претходних
нивоа студија завршио просечном оценом најмање 8
и који показује смисао за наставни рад, односно, под
истим условима магистар наука коме је прихваћена
тема докторске дисертације. Поред наведених услова,
кандидати треба да испуне и друге услове прописане
одредбама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17), Статута Универзитета у Новом Саду бр.
01-198/1 од 8. марта 2018. године, Статута Економског
факултета у Суботици бр. 01- 1812 од 31. маја 2018.
године, Правилника о ближим мимималним условима
за избор у звања наставника на Универзитету у Новом
Саду од 3. марта 2016. године (измене и допуне од 8.
септембра 2016. године, 22. септембра 2016. године,
1. децембра 2016. године, 8. марта 2018. године и 9.
октобра 2018. године) и Правилника о избору наставника и сарадника Економског факултета у Суботици
бр. 01-3503 од 15. новембра 2018. године.
ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију са подацима о досадашњем раду, фотокопију личне карте (у
случају чиповане личне карте потребно је доставити
очитану личну карту), оверене фотокопије диплома,
потврду о статусу студента на студијама трећег степена, односно потврду да је лицу прихваћена тема
докторске дисертације, списак радова и саме радове,
потврду о томе да лице није правоснажном пресудом
осуђено за кривично дело против полне слободе,
фалсификовања исправе коју издаје високошколска
установа или примања мита у обављању послова у
високошколској установи, као и све остале доказе који
упућују на испуњеност услова предвиђених Законом,
Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилницима Универзитета и Факултета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском факултету
у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 10 дана
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране.
Факултет неће враћати запримљену конкурсну документацију кандидатима.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Марка Орешковића 16

Наставник на струковним студијама
- професор струковних студија, за
ужу научну област Математика и
рачунарство
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да
испуњавају услове услове утврђене чланом 74 Закона
о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 88/2017,
27/2018 - др. закон и 73/2018), чланом 32 статута
Високе техничке школе струковних студија у Суботици
и чланом 7 Правилника о избору у звања наставника
и сарадника школе и да зна језике на којима се ост-

варује настава на акредитованим студијским програмима школе.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс за избор наставника на струковним студијама, сви кандидати подносе:
биографију са подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
оверену фотокопију дипломе о академском звању
доктора наука, потврду о оцени педагошког рада мишљење студената, списак објављених стручних
радова, као и саме радове (на захтев Комисије),
уверење о држављанству, извод из књиге рођених,
доказ да нису осуђивани (прибавља се у МУП-у),
доказ да није под истрагом (прибавља се у суду),
доказ да има педагошко искуство минимум 8 година
у задњих 10 година, од чега најмање 3 године као
предавач или виши предавач. Настава се изводи
двојезично, на акредитованим студијским програмима школе. Пријаву са доказима о испуњавању услова
конкурса доставити Секретаријату школе, на адресу:
Висока техничка школа струковних студија, Марка
Орешковића 16, Суботица, у року од 8 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Марка Орешковића 16

У огласу објављеном у публикацији „Послови” број 830 од 22.05.2019. године и број 833
од 12.06.2019. године, због настале техничке
грешке, врши се исправка: 1. код „услова” иза
речи „школе” брише се тачка и додају се речи „и да
зна језике на којима се остварује настава на акредитованим студијским програмима”; 2. у делу конкурса: „Уз
пријаву на конкурс за избор наставника на струковним студијама, сви кандидати подносе”, уместо речи
„диплому о академском звању магистра наука, односно диплому о стручном називу специјалиста академских студија, за вишег предавача диплому о научном
називу доктора наука”, треба да стоје речи: „оверену
фотокопију дипломе о академском звању магистра
наука, односно оверену фотокопију дипломе о стручном називу специјалиста академских студија, за вишег
предавача оверену фотокопију дипломе о научном
називу доктора наука“. Остали делови конкурса остају
непромењени. Рок за подношење пријава на конкурс
се продужава за 8 дана од дана објављивања ове
исправке конкурса.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Марка Орешковића 16

У огласу објављеном у публикацији “Послови” број 832 од 05.06.2019. године и број 834
од 19.06.2019. године, због настале техничке
грешке, врши се исправка: 1. код “услова” бришу
се чланови 83, 84 и 85 Закона о високом образовању;
брише се текст „и 37“, бришу се чланови 6, 11, 12, и 13
и треба да стоје чланови 5 и 7 Правилника о избору у
звање наставника и сарадника школе; иза речи “школе” брише се тачка и додају се речи „и да зна језике
на којима се остварује настава на акредитованим студијским програмима“; 2. код “остало” на крају текста
додати речи: „За избор у звање професора струковних
студија, треба доказ да има педагошко искуство минимум 8 година у задњих 10 година, од чега најмање 3
године као предавач или виши предавач“. Сви остали
делови конкурса остају непромењени. Рок за подношење пријава на конкурс се продужава за 8 дана од
дана објављивања ове исправке конкурса.
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В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА „ДИТУРИА“
Општина Прешево
Село Црнотинце
тел. 064/8930-610

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег високог образовања из чл. 139 и 140 став 1
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања за наставника школе, педагога или психолога;
испуњеност услова за пријем у радни однос у установи за образовање и васпитање (члан 139 Закона
о основама система образовања и васпитања); да
има дозволу за рад наставника и стручног сарадника (лиценца), да има обуку и положени испит за
директора школе; поседовање психичке, физичке и
здравствене способности за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства Републике Србије;
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, 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; уверење привредног
суда да кандидат није осуђиван правоснажном пре-

судом за привредни преступ; да зна српски језик
- доказ сведочанство (диплома или уверење); непостојање дискриминаторног понашања, утврђеног у
складу са законом; најмање 8 година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству (извод од матичне књиге рођених или уверење о
држављанству), оверен препис - фотокопију дипломе о
стеченом образовању, оверен препис - фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном искуству, преглед кретења
у служби са биографским подацима (необавезно), лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима (не старије од шест
месеци). У школи се изводи настава на албанском језику. Ближе информације о конкурсу могу се добити код
секретара школе и путем телефона: 064/8930-610.

ЗАЈЕЧАР
ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
19224 Салаш, Маршала Тита 35

Васпитач

на одређено време, ради замене
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу са чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17,

27/18 и 10/19); да има одговарајуће образовање;
да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 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, напуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Уз пријаву на конкурс, коју
кандидат може преузети са сајта Министарства просвете, кандидати треба да приложе: доказ о испуњености услова у погледу стручне спреме 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;
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
извод из матичне књиге рођених; уверење о неосуђиваности надлежног органа унутрашњих послова.
Уверење о здравственој способности кандидат подноси пре закључења уговора о раду. У пријави кандидат треба да наведе тачну адресу на којој живи, број
фиксног и мобилног телефона. Пријаве достављати на следећу адресу:ОШ „Јован Јовановић Змај“,
са назнаком „За конкурс“, Маршала Тита 35, Салаш
19224. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од
дана објављивања конкурса.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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Промоција националног модела дуалног и предузетничког образовања

У

УЧЕЊЕ КРОЗ РАД

Крушевцу је одржана промоција
Националног модела дуалног и предузетничког образовања, којој су
присуствовали представници Министарства просвете, као и представници и
ученици основних и средњих школа, Привредне коморе Србије, локалне самоуправе
и компанија из Расинског округа.
Габријела Грујић, помоћница министра просвете, истакла је том приликом
да савремени технолошки развој лежи
у компанијама. „Зато су привредници
ти који морају да нам кажу шта је то у
опису посла важно када креирамо за вас
нове профиле“, казала је она и додала да
учење само у учионицама или амфитеатрима није довољно стимулативно.
„Млади ће постати иновативни и развити критичко мишљење само ако бораве и раде у стимулативним срединама, а
таква средина је управо компанија. Наш
задатак је да вам омогућимо да кроз систем образовања стекнете озбиљно знање и

да вам обезбедимо прилике да останете у
својој земљи“, истакла је Габријела Грујић.
Заменица градоначелника Крушевца Весна Лазаревић оценила је да је дуално и предузетничко образовање један
од начина да се обезбеди запошљавање
и останак младих у граду. Она је подсетила да је Крушевац партнер на пројекту
„Знањем до посла“, чији је циљ повећање
запошљивости младих на одржив и социјално-инклузиван начин.
Такође, у Крушевцу је 2015. године
почео и пилот пројекат „У сусрет дуал-

КАРИЈЕРА У СРБИЈИ
Промоција националног модела дуалног и предузетничког образовања одржана је
и у Лесковцу, граду који је од почетка радио заједно са Министарством просвете на
увођењу таквог модела наставе.
Обраћајући се младима, помоћница министра просвете Габријела Грујић је рекла да
ће им опредељење за ове моделе образовања дати висок ниво самопоуздања, самопоштовања, као и да ће моћи сами да бирају своје будуће занимање.
Према њеним речима, велика заинтересованост младих за широку лепезу понуђених
профила говори о високом нивоу образовног идентитета младих Лесковчана и осталих из
региона, који кроз дуални модел остају у Србији и граде своју будућност и своју каријеру.
Градоначелник Лесковца Горан Цветановић оценио је да будућност припада оним
друштвима која имају неопходна знања и вештине које ће им омогућити да надвладају
брзину промена, сложеност окружења и несигурност времена. Он је подсетио да у Јабланичком округу четири школе, три у Лесковцу и једна у Власотинцу, реализују дуално
образовање са укупно 32 компаније, као и да од дуалног образовања бенефите имају
компаније, појединци, читава локална заједница, регион и Република Србија.
Снежана Радивојевић, из Регионалне привредне Коморе Лесковца, подсетила је да у овој
школској години ученици првог разреда могу да се определе за три образовна профила, а то
су: модни кројач, индустријски механичар и техничар мехатронике. „У овој школској години је
455 компанија дало подршку образовним профилима, а 280 нових се прикључило процесу.
Што се тиче Јабланичког и Пчињског округа, око 80 компанија ће сарађивати са девет стручних школа и 15 образовних профила“, истакла је Снежана.
Извор: мпн.гов.рс

Бесплатна публикација о запошљавању

ном образовању“, на основу исказане
потребе за кадровима фабрике мазива
„ФАМ Крушевац“.
„У претходне две године око 1.200
младих прошло је обуке за каријерно
вођење и индивидуално саветовање, а
ове године је упућен нови позив за све
заинтересоване послодавце који имају
потребу за радном снагом“, рекла је
Весна Лазаревић. Према њеним речима, по дуалном образовању претходне
школске године образовала су се три
одељења, што је укупно 90 ученика, а
за наредну школску годину биће укупно
пет одељења, односно 150 ученика.
Директор Регионалне привредне Коморе Расинског управног округа Предраг Вукићевић оценио је да би Закон о
дуалном образовању требало да омогући
ефикасније пословање и запошљавање
младих, одмах након завршетка средње
стручне школе.
„Циљ дуалног образовања је прилагођавање средњег стручног образовања
потребама привреде, смањивање стопе
незапослености младих као и јачање
конкурентности привреде. Један од
стратешких циљева ПКС и Регионалне
привредне коморе Расинског округа у
напредном периоду је увођење дуалног
образовања у високошколске установе“,
подсетио је Вукићевић.
На скупу који је организовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја, представљени су и правилници, стандарди каријерног вођења и
саветовања, као и Закон о националном
Ј.Б.
оквиру квалификација.
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Лакше до посла уз обуке за познатог послодавца

НОВА ШАНСА ЗА НОВА РАДНА МЕСТА
Национална служба за запошљавање - Филијала Зрењанин
реализовала је обуку за кројење и шивење на захтев послодавца. Након успешно завршене обуке, предузеће за производњу
спортске опреме „Цветекс“ д.о.о. из Београда у новоотвореном
погону у Александрову, општина Нова Црња, уручило је уговоре
о раду незапосленим лицима.
Предузеће је као самостална занатска радња почело да
ради још 1993. године, а 2007. године је основан „Цветекс“ д.о.о.
који данас има 110 запослених, већином жена. Две трећине
запослених ангажовано је преко Националне службе за запошљавање, углавном из категорија које теже долазе до посла,
а до краја године у плану је запошљавање још 20-30 радника.
„Цветекс“ производи спортску опрему за различите спортове, а
део производње извози у земље региона, као и у Аустрију, Немачку,
Француску, Швајцарску и Америку. Погоне за производњу, поред
Београда, предузеће има у Врњачкој Бањи, Рековцу и Новој Црњи.
На позив послодавца, директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић уручио је уговоре о раду лицима
која су завршила обуку за кројење и шивење и том приликом
рекао: „Последњих неколико година Национална служба за запошљавање са ‚Цветексом‘ има изузетну сарадњу. Ова компанија
искључиво користи програм обуке за познатог послодавца, који
омогућава да се лица након обуке запосле и трајно радно ангажују. ‚Цветекс‘ уредно испуњава све уговорене обавезе по овом
програму и сва лица која су завршила обуку раде и данас код
послодавца, уз редовна примања и квалитетне услове за рад“.
Оснивач фирме Стојан Цветојевић се захвалио Националној служби за запошљавање на одличној сарадњи. „Ангажовањем незапослених лица преко програма Националне службе

за запошљавање, њиховим усавршавањем, дајемо им шансу да
се запосле и раде у условима који одговарају светским стандардима. Наш циљ је да у наредном периоду укључимо у обуку
још десетак полазника, који ће курс завршити почетком јула“,
рекао је Цветојевић.
По редовном Јавном позиву за реализацију програма обуке
на захтев послодавца реализован је програм обуке за кројење
и шивење за две групе полазника, укупно 31 лице. Прва група
је завршила обуку 11. јуна и послодавац ће засновати радни
однос са 11 лица, док је обука за другу групу од 15 полазника у
току и завршава се 3. јула.
Директор НСЗ Зоран Мартиновић посетио је и Градску општину Нова Црња, где је са председником Општине Владимиром Бракусом разговарао о досадашњој и будућој сарадњи.
Катарина Јовичин

ОЖИВЉАВАЊЕ СЕЛА У СРБИЈИ
„Пробудимо се. Освестимо се, ставимо прст на чело сви ми који желимо добро нашој
Србији. Употребимо сва знања и могућности да спасимо српско село, све засеоке и
махале широм Србије“, рекао је глумац Ненад Јездић

У

Палати „Србија“ одржана је конститутивна седница Националног тима за препород села Србије, којој је присуствовао и председник Александар Вучић. Седница је
окупила академике, стручњаке који се баве проблемом
села, пољопривредом, али и другим областима, као и јавне
личности које у свом раду скрећу пажњу на услове живота на
селу и потребу да се они побољшају и села оживе.
Министар без портфеља задужен за регионални развој и
координацију јавних предузећа Милан Кркобабић, рекао је да
Национални тим за препород села чине људи од знања, заната
и енергије, и да је пред њима тежак пут, пун изазова.
Председник Србије Александар Вучић изјавио је да је опстанак села питање од националног и безбедносног значаја и да
све земље у региону имају проблем због одласка становништва, пре свега младих. Он је поводом формирања Националног
тима за препород села Србије рекао да је опстанак села од пресудног значаја за Србију. „Све што ви смислите да треба да се
уради - подржаћемо“, рекао је Вучић.
Академик Драган Шкорић је упозорио да у српским селима има 50.000 празних кућа, да има 400 села која немају
асфалтиране путеве, да постоји 300 неискоришћених геотермалних извора.
Један од говорника био је и глумац Ненад Јездић, који се и
сам бави воћарством.
„Са нестајањем села нестала би и Србија. Од 4.700 насеља у
Србији нестаје њих 1.200. У 1.000 села има мање од по 100 ста-
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новника. У више од 200 села нема никог млађег од 20 година. У
селима данас има 260.000 момака између 40 и 50 година и око
100.000 девојака исте доби које нису засновале своје породице“,
навео је Јездић.
„Пробудимо се. Освестимо се, ставимо прст на чело сви ми
који желимо добро нашој Србији. Употребимо сва знања и могућности да спасимо српско село, све засеоке и махале широм
Србије“, рекао је Јездић.
Економиста Милан Простран рекао је да су се црвене лампице упалиле када је 2012. завршен попис пољопривреде. „Уочено је да се неколико стотина хиљада хектара не обрађује,
милион говеда је мање“, подсећа Простран. Извор: агенције
Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs

„Luss Protect“ d.o.o.

УЗ НОВА ЗНАЊА БРЖЕ ДО ПОСЛА
У Драганићима код Рашке 19. јуна уручена су 24 уговора
незапосленим лицима са евиденције НСЗ која ће се у компанији
„Luss Protect“ обучавати за послове шивења и кројења. То је до
сада четврта група другог циклуса програма обуке на захтев
послодавца - ЛАПЗ (техничка подршка). Уговоре су уручили
директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић и директорка Филијале Краљево НСЗ Снежана Прелић,
у присуству власника и директора фабрике Саве Митровића,
као и представника локалне самоуправе, заменика председника Општине Рашка Ђорђа Гогића и председнице Скупштине
општине Рашка Мирјане Шкорић.
Филијала Краљево НСЗ има успешну сарадњу са компанијом
„Luss Protect“, која се огледа у одговарајућој селекцији лица за
тражена радна места. Потребни профили у тој грани индустрије
су шивачи, а с обзиром да се на тржишту рада до њих тешко долази, Национална служба за запошљавање у оквиру својих активности помаже послодавцима да превазиђу такву ситуацију,
вршећи селекцију незапослених лица за адекватне обуке, како би
се професионално обучили за одговарајућа занимања.
Директор НСЗ Зоран Мартиновић је истакао да се захваљујући
запошљавању у овој компанији, као и другим активностима Националне службе, незапосленост у Рашки смањила у односу на
прошлу годину за 16 одсто.
Власник „Luss Protect“-а Сава Митровић је изразио задовољство
досадашњом сарадњом са НСЗ и исказао потребу за запошљавањем још 150 радника до краја године.
Предвиђено је да обука траје 2 месеца, током којих се полазницима исплаћује месеча накнада у износу од 22.000 динара и трошкови превоза, након чега ће уговором између посло-

давца и НСЗ бити дефинисан пријем у радни однос полазника
који успешно заврше обуку. Послодавац ће тако уз минималне
трошкове обезбедити адекватну радну снагу, а по завршетку
комплетног програма укупно 96 незапослених са евиденције
НСЗ у Рашки ће стећи нова знања и вештине.
Општина Рашка је у 2018. и 2019. години, у складу са ЛАПЗ-ом, из свог буџета определила по 5 милиона динара за
Програм обуке на захтев послодавца и уз техничну подршку
Националне службе за запошљавање 192 лица су укључена у
обуку за кројење и шивење.
Владимир Раковић

Додељени уговори корисницима програма запошљавања
и стручне праксе у Новом Пазару

СВЕ ВЕЋИ БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ
Филијала Нови Пазар НСЗ организовала је свечану доделу
уговора корисницима програма запошљавања и стручне праксе. Кроз програм самозапошљавања, у чију реализацију је уложено скоро 16 милиона динара, сопствени бизнис ће покренути
78 лица. За програме запошљавања лица из категорије теже
запошљивих на новотворним радним местима одобрено је преко 15 милиона динара, а укључено 71 незапослено лице код
50 послодаваца. По програму стручне праксе биће ангажовано
168 лица, за шта је издвојено 29 милиона динара.

Бесплатна публикација о запошљавању

Уговоре су корисницима уручили директор новопазарске
филијале НСЗ Фахрудин Ђекић и градоначелник Новог Пазара
Нихат Бишевац.
„У првој фази смо у програме укључили више од 500 људи
са евиденције незапослених, где је уложено више од 66 милиона динара за подстицање запошљавања. До краја године нас
очекује реализација нових постицајних средстава за запошљавање лица са евиденције по различитим програмима“, истакао је Ђекић и додао да се рачуна и на додатна средства из
приступних фондова Европске уније и средства локалне самоуправе, чиме ће се знатно повећати број новозапослених.
У решавању проблема незапослености посебан допринос
дају и домаћи послодавци, који запошљавају нове раднике, пружајући им прилику да стекну прва радна искуства у њиховим
фирмама.
Градоначелник Новог Пазара Нихат Бишевац истакао је задовољство због веома успешне сарадње Градске управе Новог
Пазара и НСЗ, чији се резултати најпре огледају у повећаном
броју запослених младих људи и отварању нових радних места, што је позитиван тренд у претходне две године.
Послодавци и незапослена лица која кроз програме долазе
до посла изузетно су задовољни подршком коју им пружа НСЗ
у реализацији њихових пословних циљева. Када је у питању самозапошљавање, највећи број корисника субвенција покренуће
своје самосталне бизнисе у области производње текстила, лаке
конфекције, занатских услужних делатности, козметичарских,
Аида Бојаџић
књиговодствених и других услуга.
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Програми подршке запошљавању особа са инвалидитетом

ПОСВЕЋЕНИ ПОСЛУ
Од почетка године преко програма субвенције зараде за запошљавање ОСИ
запослено је 13 особа са инвалидитетом, чиме је превазиђена почетна
финансијска квота опредељена за ужичку филијалу, а интересовање
за програм не престаје

М

лади Огњен Николић, економски техничар по струци, био је
веома активан у тражењу посла. Радо истиче да је у сарадњи
са својим саветником дошао до корисних
информација о програмима и мерама
које спроводи Национална служба за запошљавање, па је од 2017. године, када је
завршио обуку за веб-дизајн и учествовао
у програму јавних радова 2018. године,
данас стално запослени Удружења параплегичара Златиборског округа на пословима односа са јавношћу и оператера на
рачунару, које обавља предано и веома
професионално.
Колико је Огњен посвећен послу, говори чињеница да је од запослења доста урадио на промоцији овог удружења,
али то је само почетак његових планова
који се односе на информисање и повезивање чланова.
„По други пут се запошљавам у Удружењу, најпре преко јавних радова, када
смо остварили веома добру и успешну
сарадњу која ми је омогућила и радни
однос на неодређено време преко програма подршке запошљавању ОСИ. Суштина мојих радних задатака је да особама
са инвалидитетом омогућим приступ
одређеним информацијама. Опште је познато да су данас друштвене мреже јако
битне, па сам направио веб-страницу Удружења, као и ФБ страницу коју редовно
ажурирам и објављујем вести, а у плану
ми је и израда сајта“, каже Огњен.
Удружење параплегичара Златиборског округа је социјално хуманитарна
организација, основана 1992. године, која
тренутно има око 40 чланова, лица са
повређеном кичменом мождином. Удружење се истиче по свом хуманитарном
раду и низу акција чији је циљ решавање
конкретних проблема и потреба чланства. Чланови Удружења су веома препознатљиви по спортским резултатима.
Поред тога што већина њих учествује у
спортским активностима и постиже запажене резултате, Удружење са поносом истиче да се неколико чланова прославило у
домену европског и светског првенства у
свету параолимпијског спорта.
Верица Мандић, секретар Удружења,
сматра да је питање запошљавања ОСИ једно од значајнијих питања са којима се суочавају.
„Програми и мере које спроводи Национална служба за запошљавање у великој мери су повећали могућност запошљавања особа са инвалидитетом и управо
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захваљујући тим подстицајима Огњен је
данас наш запослени. Почетком године
конкурисали смо за програме подршке и
уз велику подршку и стручну помоћ запослених у Филијали Ужице НСЗ наши захтеви су позитивно решени, на чему смо
посебно захвални“, каже Верица.
Удружење параплегичара Златиборског округа и Огњен Николић су корисници сва три програма подршке запошљавању ОСИ: програма субвенције
зараде за запошљавање ОСИ без радног
искуства који је Огњену омогућио радни
однос на неодређено време, затим програма трошкова прилагођавања радног

места који је омогућио техничко опремање радног места у виду опреме која
је набављена, као и програма рефундације трошкова зараде лицу ангажованом
на пружању подршке на радном месту,
у виду рефундације зараде Огњеновом
ментору који га обучава и пружа стручну помоћ у раду све време трајања програма.
Филијала Ужице већ годинама успешно реализује све програме запошљавања
ОСИ. Од почетка године преко програма
субвенције зараде за запошљавање ОСИ
запослено је 13 особа са инвалидитетом,
чиме је превазиђена почетна финансијска
квота опредељена за ужичку филијалу, а
интересовање за програм не престаје.
На подручју Филијале Ужице тренутно је 358 особа са инвалидитетом које
траже посао, а највећи број, њих 250, има
процењену радну способност првог степена.
Према квалификационој структури незапослених, највеће учешће у регистрованој
незапослености имају лица средњег стручног образовања - 54,7%. Високо је учешће
неквалификованих и нискоквалификованих
лица - 35%, док је лица са факултетском
дипломом 3,3%. Према старости, највише
је незапослених преко 50 година (146 лица
или 40,7%), што указује на неповољну старосну структуру, али и младих до 29 година
(46 лица или 12,8%). Према дужини чекања
на запослење, највеће учешће у укупном
броју незапослених имају лица која су на
евиденцији између једне и две године.
Биљана Терзић

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

Предузетничка прича

К

ЛИДЕР У ОПРЕМАЊУ ЛУКСУЗНИХ
СВЕТСКИХ ЕНТЕРИЈЕРА

омпанија „Ентеро“ синоним је за
врхунски дизајн, квалитет, производњу и монтажу намештаја
од дрвета, искуство и трајање
више од четири деценије, препознатљивост и пословање у целом региону Балкана, државама некадашњег Совјетског
савеза, Аустрији, Швајцарској, Немачкој,
Француској...
„Са циљем да се изађе у сусрет жељама најзахтевнијих клијената, при изради
водимо рачуна о детаљима, па је акценат стављен на финесе у обради које одвајају добре од најбољих, када је реч о
опремању ентеријера луксузних објеката. ’Ентеро’ креира софистициране ентеријере, који постају препознатљив бренд
како код домаћих тако и код иностраних
инвеститора“, истиче Обрад Ковачевић,
власник и директор компаније.
„Ентеро“ д.о.о. почео је са радом 1975.
године, а данас је основна делатност
компаније опремање ентеријера хотела,
стамбених и пословних простора. На листи је претежних извозника, што је један
од показатеља успешног пословања. По
мишљењу консултаната Светске банке,
„Ентеро“ је компанија способна да, по моделу савршеног пословања, одговори на
захтеве мултинационалних компанија.
Када је Обрад Ковачевић пре 44 године почињао своју успешну причу, имао је
визију перспективне фирме која ће прерасти у водећу домаћу и светски признату
компанију за опремање објеката. У томе
је успео, изградио је и гради партнерске
односе и ствара дугорочне пословне везе.
„Да би мануфактура са прилично скромним инвентаром стасала у компанију која
располаже пространим производним погонима и савременом опремом, требало је правити мудре изборе. Посао се од првог дана
ширио, задовољни клијенти су се враћали,
нови долазили по препоруци старих“, истиче
Ковачевић.
Подсећа да је неколико година занатска радња пословала ослањајући се на
труд оснивача и десетак запослених радника, али да се суочавала и са мањком
квалитетног кадра, инфлаторним хаосом
деведесетих, као и са другим изазовима
које је предузетницима наметнуло време
транзиције.
„Превазићи проблеме, константно напредовати и ићи према истом циљу, могуће је само када имате снажну вољу и
јасно зацртан циљ. Уз мало среће, која по
природи ствари прати храбре и истрајне,
компанија је успешно наставила раст“,
поносан је Ковачевић.
Компанија „Ентеро“ данас се простире
на 10.000 квадрата пословно-производног
Бесплатна публикација о запошљавању

простора у оквиру Индустријске зоне у Новој Пазови и запошљава око 120 људи.
Као неко ко из искуства зна колико је у
послу важно наћи ослонац у добрим радницима, власник и директор компаније
инсистира на сталном улагању у људе,
који су, како истиче, најважнији ресурс
сваког предузећа. „Ентеро“ је окупио сјајан
тим менаџера, шумарских инжењера, архитеката и осталих стручњака, који су
својом посвећеношћу допринели да производи компаније постану препознатљиви широм света.
Осим у развој људских ресурса, константно се улаже и у производне капацитете, квалитет је одавно препознат
на домаћем тржишту, а 80 одсто извоза
производње потврђује и одличну потражњу на међународном тржишту.
Циљна група компаније су инвеститори луксузних грађевинских здања у
земљи и иностранству, специјализована
је за опремање луксузних ентеријера,
нема серијску производњу, већ израђује
намештај за познатог купца.
„У протекле две и по деценије радили смо у скоро свим бившим совјетским
државама, тренутно смо фокусирани на
евроазијске државе Таџикистан и Казахстан. Опремили смо хотеле у Опатији

и Шибенику, Порто Монтенегру, Луштици,
Пржну, Херцег Новом, Перасту… Прошле
године радили смо ентеријере у Аустрији
и Швајцарској, а у Србији Горски хотел &
Спа на Копаонику. Дугачка је листа објеката у којима се налази намештај компаније
’Ентеро’ која се труди да на најбољи начин
презентује Србију у свету“, наглашава Ковачевић.
Сваке године ово перспективно предузеће присутно је на многобројним сајмовима и изложбама, где представља
најразличитије моделе врата и фине комаде намештаја који квалитет живљења
подижу на виши ниво.
Идеје компаније препознала је и подржала Привредна комора Србије, која је
организовала њихов наступ на Међународном сајму намештаја и ентеријера „Интерзум 2019“, одржаном од 21. до 24. маја
у Келну.
Мисија компаније је заснована на начелима пословне етике и врхунског квалитета. Планови су им да у наредном периоду проналазе нова, интересантна тржишта,
на чему увелико и раде. У томе им велику
подршку пружа Привредна комора Србије,
која их повезује са иностраним партнериИзвор: ПКС
ма и купцима.
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Дигиталне обуке за жене са села

МОЈ ПРОЗОР У СВЕТ

Државна секретарка у Министарству трговине, туризма и
телекомуникација Татјана Матић, саопштила је на представљању
пројекта „Мој прозор у свет“ у Прибоју, да је неопходно сузбијање
дигиталног јаза између урбаних и руралних средина, као и да је за
успешан развој информационог друштва значајно веће укључивање
жена у дигиталну економију, посебно оних које живе на селу.
„Кориснице програма сада разна плаћања могу да обаве од куће,
да оглашавају своју робу путем интернета, да шаљу производе брзом
поштом. Знање које се стиче овим обукама посебно може да допринесе развоју пољопривреде, као и сеоског туризма“, рекла је Матићева,
истичући да управо удруживање подстиче бржи развој дигиталне
економије.
„Пројекат је значајан и с обзиром на географски положај Прибоја,
будући да укључивање у дигитално друштво може да допринесе и регионалном повезивању у циљу промоције старих заната, производње
органске хране, као и бањског туризма“, поручила је Татјана Матић.
Пројекат Удружења жена „Сачувајмо село“, који је одобрен на
конкурсу Министарства трговине, туризма и телекомуникација,
обухвата дигиталне обуке за 30 жена из десет села у општини Прибој: Прибојска Бања, Кратово, Ђурчићи, Јабуке, Калафати, Крајчиновићи, Забрњица, Мажићи, Добриловићи и Саставци.
У оквиру конкурса Министарства за програме за развој дигиталне писмености и дигиталних компетенција жена из руралних
области реализује се укупно осам пројеката, за које је додељено осам и по милиона динара. Учествују села из општина Топола,
Нови Пазар, Ниш, Трстеник, а сви пројекти укључују више од 350 жена.
Извор: Економски онлајн

Обуке за будуће предузетнике на подручју Филијале Сомбор НСЗ

ПУТ ДО УСПЕШНОГ ПРЕДУЗЕТНИКА
Филијала Сомбор НСЗ ће у наредном периоду организовати две обуке под називом „Пут до успешног предузетника“.
Циљ обуке је да се незапосленим лицима олакша покретање сопственог посла, односно стицање неопходних знања и вештина како би своје пословне идеје претворили у конкретне иницијативе. Током дводневних обука полазници ће се упознати са
јавним позивима за самозапошљавање, поступком регистрације радње или предузећа, начином конкурисања за бесповратна
средства, основама предузетништва, правним аспектом бизниса, пореском политиком, израдом бизнис плана и другим битним
информацијама које су од значаја за израду пословне стратегије и стварања услова за пословну одрживост.
Прва обука ће се одржати у Кули, 27. и 28. јуна 2019. године, у Сали општине, Лењинова 11, од 9 часова, а друга обука је у
Сомбору, 4. и 5. јула 2019. године, у сали Филијале Сомбор НСЗ, Апатински пут 1, такође од 9 часова.
По завршетку обуке полазници стичу право на учешће у јавним позивима незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавање. Пријава за укључивање у обуку може да се изврши у најближој организационој јединици Националне службе.
Гордана Предојевић

Компаније добиле по 6.000 евра за увођење иновација у производњу

ПОМОЋ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Привредна комора Србије, у оквиру пројекта „Smart Factory Hub“, доделила је три ваучера у вредности од 6.000 евра са циљем увођења
иновативних решења у производњу и јачања конкурентности малих и средњих предузећа. Новац су добили: „Конкаб“, Ковачица, „Јасимпекс“ Суботица и „Метер & Контрол“, Београд.
„Средства која смо добили на конкурсу за примену паметних и иновативних решења усмерили смо на унапређење производње лаке текстилне конфекције. Имплементирали смо софтвер за израђивање кројне слике, првог и најбитнијег процеса у
изради гардеробе. На овај начин, процес кројења је не само убрзан, већ је остварена уштеда сировине од 12 одсто, што је значајан
износ на годишњем нивоу. Такође, софтвер омогућава прецизнију израду у првом степену производње, олакшава и убрзава даљу
обраду материјала до израде готовог производа“, рекла је Сања Хајдарпашић, из фирме „Јасимпекс“.
Из компаније „Метер & Контрол“, која нуди савремена хардверска и софтверска решења за паметно управљање електричном енергијом, наводе да су средства искоришћена за набавку, инсталацију и примену модерног ласерског система за обележавање, као и за обуку
оператера за рад на ласерској машини. То је, како истичу, допринело већој продуктивности, значајно бољем квалитету и атрактивности
производа. „Са Привредном комором Србије сарађујемо протеклих пет година, а реализација овог пројекта је потврда успешне комуникације и препознавања потреба домаћих произвођача“, изјавио је Владан Лапчевић, представник компаније.
Имајући у виду основна ограничења са којима се сектор малих и средњих предузећа сусреће приликом увођења нових технологија, Привредна комора Србије подржала је трансфер технологија кроз систем ваучера заједно са 13 партнерских институција
из 10 земаља Дунавског региона, кроз овај пројекат који се финансира из Програма транснационалне сарадње Дунав 2014-2020.
Извор: ПКС
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Посета ђака из Врања Канцеларији за ИТ и еУправу

САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У НАСТАВИ
Ђаци ОШ „Светозар Марковић“ из Врања посетили су
Канцеларију за информационе технологије и електронску управу. Директор Канцеларије доц. др Михаило Јовановић одржао је час информатике и упознао ученике са пословима који
се овде обављају.
Близу педесет ђака од 3. до 8. разреда, међу којима су и награђени ученици на многобројним републичким такмичењима из
науке и технологије, имали су прилику да посете и Државни дата
центар, да се упознају са програмирањем и развојем апликација и
информационом безбедношћу.
„Сведоци смо Четврте индустријске револуције и свесни
смо шансе да са њом можемо да надокнадимо заостало и
ухватимо корак са развијеним земљама. Ова технолошка револуција фундаментално мења наше животе, наш начин размишљања, она је неминовна и незаустављива. Као друштво,
али и као одговорна јавна управа која је у служби својих
грађана, ову прилику не можемо да пропустимо. Драго ми је
што сам данас на кратко постао професор информатике и покушао да им на занимљив начин приближим све оно чиме се Канцеларија за ИТ и еУправу бави од свог оснивања. Колико су они данас научили од нас, могу са сигурношћу да кажем да смо и ми
подједнако научили. Важно је да свет гледамо њиховим очима, да се развијамо у правцу који ће они наставити да прате и даље
граде“, изјавио је Јовановић.
Основна школа „Светозар Марковић“ из Врања посвећена је коришћењу савремених технологија у наставним и ваннаставним активностима. Екипа ученика 8. разреда, коју чине Матеја Јањић, Петар Митић и Иван Величковић, освојила је прво место у
такмичењу „Битка за знање“. Богдан Стефановић, ученик 8. разреда, државни је првак из историје и трећи је у Србији из српског
језика, а Лазар Костић, ученик 7. разреда, освојио је прву награду на недавном Републичком такмичењу из технике и технологије, док је ученица 5. разреда Љиљана Анђелковић освојила другу награду.
„Наша школа, као једна од школа обухваћених пројектом ‘2000 дигиталних учионица’, наставу реализује уз коришћење дигиталних
уџбеника и дигиталних образовних садржаја и налази се на листи 500 школа које ће у следећој школској години наставу изводити у дигиталним кабинетима. Увођењем савремених технологија ђаци свакако јесу више мотивисани на часовима, знање се боље преноси, уче
се тимском духу и креативности. Једноставно, учење је постало забавно и лакше“, истакла је Тијана Ђокић, директорка ове основне школе.
Посета ђака реализована је уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП). Извор: Канцеларија за информационе

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
ПОКЛАЊА 20
РАЧУНАРСКИХ
КАБИНЕТА ОСНОВЦИМА
На основу гласања на званичној Фејсбук страници „МТС
- Твој свет“, одабрано је 20 основних школа које ће Телеком
Србија наградити савременим информатичким кабинетима у трећем циклусу пројекта „Стварамо знање“. Гласање
је трајало 10 дана, а укупно је забележено више од 150.000
гласова грађана који су се потрудили да допринесу избору
жељених школа.
Пројекат „Стварамо знање“ реализован је уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, које је предложило 40 основних школа које су учествовале на конкурсу.
Како би рачунарски кабинети били подједнако распоређени у
свим крајевима Србије, школе су подељене у четири географске регије. По пет школа са највећим бројем гласова из сваке
регије добиће савремено опремљене рачунарске кабинете.
У оквиру пројекта „Стварамо знање“ током претходне
две године опремљено је 40 информатичких кабинета у
основним школама. Као део кровног програма „Покрећемо
покретаче“, којим Телеком Србија оснажује институције и
појединце да у свом окружењу покрећу позитивне промене, пројекат „Стварамо знање“ осмишљен је као подршка
најмлађим покретачима, пружајући могућност основцима
да унапреде дигиталну писменост и прошире своје знање.
Извор: Танјуг

Бесплатна публикација о запошљавању

технологије и електронску управу

СТУДЕНТИ ФТН-а ОСВОЈИЛИ
ПРВО МЕСТО НА ЕВРОПСКОМ
ПРВЕНСТВУ У РОБОТИЦИ
Студенти Факултета техничких наука у Новом Саду освојили
су прво место на европском првенству у роботици „Еуробот 2019“,
одржаном у Француској.
Из тима професора са Департмана за индустријско инжењерство
и менаџмент, који су припремали студенте, истичу да је ово 19. пут да
студенти ФТН-а представљају Србију на овом такмичењу и да су сваке године имали запажен успех, заузимајући више пута друго, треће
и четврто место.
„Ове године су Србију учинили прваком у овој области у веома јакој
конкуренцији земаља света, и када је у питању знање и када је у питању
опрема од које су сачињени роботи“, наводи доц. др Јовица Тасевски.
„Победа интелигенције, снаге, воље, снова, знања и љубави према технологијама које ће донети боље сутра, јесте победа која отвара
нове хоризонте за такмичења у будућности. Али ће та такмичења
бити у реалном свету, а награда ће бити посао који волите и који
вам омогућава да сви они које волите лепо живе са вама“, поручио
је проф. др Бојан Лалић, директор Депармана за индустријско инжењерство и менаџмент.
Тема овогодишњег такмичења била је Atom factory, у част
Дмитрију Мендељејеву, великом хемичару, који је пре 150 година
револуционарно променио наша схватања материје и направио
класификацију хемијских елемената. Роботи су имати задатак да на
терену изведу акције које симболично представљају експеримент,
врше класификацију и мерење атома и многе друге ствари потпуно
аутономно.
Извор: 021.рс
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ
Београд

Ваљево

Нови Сад

Врање

Зрењанин

Краљево

Гундулићев венац 23-25
тел. 011/2929-100, 2929-000
Алберта Томе 2
тел. 021/4885-500

Тодора Шпанца 1
тел. 017/407-100

Сарајлијина 4
тел. 023/519-800

Цара Душана 78
тел. 036/302-000

Кикинда

Нови Пазар

Доситејева 24
тел. 0230/411-700

Шабана Коче 18
тел. 020/330-000

Панчево

Војводе Радомира Путника 20
тел. 013/306-800

Вршац

Апатински пут 1
тел. 025/464-000

Пожаревац

Сремска Митровица
Светог Димитрија 31
тел. 022/638-800

Др Миладина Милића 2
тел. 026/633-900

Трг слободе 3/3
тел. 024/644-600

Ужице

Крагујевац

Светозара Марковића 37
тел. 034/505-500
Љубише Урошевића 16
тел. 035/201-011

Пирот

Кнеза Милоша 59
тел. 010/305-000

Прокупље

Цара Лазара 49
тел. 027/320-000

Бор

7. јула 29
тел. 030/453-100

Зајечар

Николе Пашића 77
тел. 019/444-500

Шумадијска 31
тел. 012/538-100

Смедерево

Суботица

Ратка Вукићевића 3
тел. 018/501-200

Балканска 33
тел. 037/412-501
Млинска 16
тел. 016/202-411

Сомбор

Ниш

Крушевац
Лесковац

Феликса Милекера 21
тел. 013/802-400

Јагодина

Владике Николаја 1
тел. 014/295-600

Железничка 22
тел. 031/590-600

Пријепоље

Санџачких бригада 11
тел. 033/719-011

Чачак

Жупана Страцимира 35
тел. 032/303-700

Шабац

Масарикова 31
тел. 015/361-700

Лозница

Кнеза Милоша 3
тел. 015/879-700

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/420-600

Гњилане

Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE
Нови Сад

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Булевар Михаjла Пупина 6/I
тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10
тел. 028/423-090

