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ЈЕДИНСТВЕНО ПРЕДУЗЕТНИЧКО ИСКУСТВО
О овом предузетнику, његовом јединственом дому и Београду
писали су светски медији. Ова прича представља светао пример јединственог пословања у Србији, а на врхунском нивоу. У стану, који
више подсећа на музеј, представљени су експонати из педесетих и
шездесетих година прошлог века, па у овај аутентичан југословенски ретро дом, преко највећег онлајн сервиса за спајање оних који
желе да путују и људи који нуде смештај, долазе странци из целог
света.
За предузетнике се увек говори да морају имати добру идеју
да би успели на тржишту, да буду оригинални и аутентични како
би привукли клијенте. Прави пример за то је наш саговорник Марио
Милаковић, оснивач и аутор Yugodoma. Није случајно у предузетништву, јер потиче из предузетничке породице и, како каже, од детињства је радио са родитељима, а када неко ради нешто из љубави
и предано, успех тешко изостане, каже нам. Наш саговорник сматра
да је од круцијалног значаја бити свој и радити оно у шта верујеш и
што је аутентичан део тебе, јер само тако можемо бити јединствени
и другачији.
Прича о успешном послодавцу који има дугогодишњу добру
сарадњу са Националном службом за запошљавање води нас у Смедерево, у компанију SD Press doo, која послује још од 1992. године и
бави се пружањем услуга офсет штампе.
Власник и директор штампарије истиче да су посебно поносни
на искусан кадар. За помоћ око проналажења адекватних радника
неколико пута су се обраћали Националној служби за запошљавање
у Смедереву, која је упућивала кандидате на разговор. Они који су
задовољили услове остали су на обуци и примљени су у стални радни однос. Од програма Националне службе за запошљавање користили су и субвенције за запошљавање незапослених из категорије
теже запошљивих на новоотвореним радним местима, као и програм стицања практичних знања. На тај начин посао је добило 10
радника, а седморо њих је и даље запослено у компанији.
Општина Звездара је започела реализацију јавних радова. Потписани су уговори са 20 незапослених суграђана који ће учествовати у два јавна рада, планирана да се у наредна четири месеца
реализују у складу са Локалним акционим планом запошљавања
ове београдске општине у 2019. години.
Предузетничку причу посветили смо породичној фирми „Генеза“ из Кањиже, која ове године обележава 25 година рада и која је у
међувремену израсла у једну од најуспешнијих у региону када је у
питању снабдевање прехрамбене индустрије сировинама, као што
су зачини, сушено поврће и воће, адитиви, биљни и воћни чајеви,
флаше и тегле.
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Сарадња НСЗ са послодавцима

К

ДО ПОСЛА КРОЗ СТИЦАЊЕ
НОВИХ ЗНАЊА

омпанија SD Press d.o.o. из Смедерева основана је у септембру 1992.
године. Од мале фирме која је запошљавала петоро људи израсла
је у модерну компанију која се бави пружањем услуга офсет штампе.
Производни погон налази се у Индустријској зони и поседује модерне офсет
и дорадне машине које омогућавају да
клијенти добију робу високог квалитета, са
кратким роком испоруке и по повољним ценама. Специјалност фирме је израда књига,
стрипова, брошура, каталога, флајера, рекламних кеса, фасцикли, блоковске робе и
самолепљивих етикета. Међу клијентима
компаније налазе се реномиране фирме,
попут издавачких кућа Лагуна, Клет и Весели четвртак, Домаћа трговина Београд,
Скијалишта Србије, Центар за промоцију
науке, Филолошка гимназија у Београду,
Машински факултет Ниш, ХБИС Смедерево, Милан Благојевић Смедерево, Центар за
културу Панчево, Народни музеј Пожаревац, Омладинско позориште Дадов, Атеље
212 и многи други клијенти.
Како истиче Иван Јовановић, директор „SD Press“ d.o.o., посебно су поносни на
искусан кадар. ,,Компанија тренутно запошљава 18 радника, а за помоћ око проналажења адекватних радника неколико
пута смо се обраћали Националној служби за запошљавање у Смедереву, која нам
је увек излазила у сусрет и упућивала велики број кандидата на разговор за посао.
Они који су задовољили услове, остали су
на обуци и примљени су у стални радни
однос. Од програма Националне службе
за запошљавање користили смо субвенције за запошљавање незапослених из
категорије теже запошљивих на новотвореним радним местима, као и програм
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стицања практичних знања. На тај начин
посао је добило 10 радника, а седморо
њих је и даље запослено код нас. На основу искуства сарадњу са НСЗ можемо
да оценимо као изузетнио продуктивну
и успешну“, каже за „Послове“ Јовановић.
Једна од радница, Сања Павловић,
ради у компанији од августа прошле године, а посао је добила уз помоћ Националне службе за запошљавање.
„НСЗ ме је позвала да се као неко без
занимања и стручне спреме обучим кроз
програм стицања практичних знања за
послове књиговесца. Уз доброг ментора
добила сам потврду о оспособљености
и од тада радим као књиговезац. После
неколико година рада на различитим
пословима, у овој фирми сам пронашла
сигурно радно место и задовољна сам
послом“, прича нам Сања.
У компанији кажу да је, поред Сање,
која је запослена кроз програм стицања
практичних знања, прошле године посао
добило још троје радника преко субвенције за запошљавање незапослених из

категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима.
Петар Живковић био је на евиденцији Националне службе 5 месеци пре
него што је позван на разговор за посао.
По занимању је електромеханичар за машине и опрему, а у радном односу у фирми од августа прошле године.
,,Ово ми је прво запослење. Примљен
сам на радно место књиговесца за рад на
дорадним машинама. Уз помоћ искусних
колега прошао сам обуку и данас успешно
самостално обављам све задатке. Задовољан
сам радним окружењем и имам могућност
да напредујем на послу”, каже Петар.
Марија Пејовић, по занимању прехрамбени техничар, такође је прошле године
овде почела да ради. „Тражила сам посао
11 година. Никада раније нисам радила у
штампарији, а примљена сам да радим као
књиговезац. Успешно сам прошла обуку и
веома сам задовољна свиме што сам научила, послом, као и сарадњом коју имам са
колегама”, истиче наша саговорница.
Кувар Лазар Костић такође у фирми
ради као књиговезац. „Кратко време сам
радио у својој струци, а на евиденцији
НСЗ сам био годину дана пре него што
сам добио позив да радим у фирми SD
Press. То ми је био први сусрет са радом
у штампарији али сам успешно прошао
обуку и задовољан сам свиме што сам до
сада постигао“.
Директор компаније Иван Јовановић
има планове за проширење посла, па
ће, како каже, сарадња са Националном
службом за запошљавање сигурно бити
настављена. ,,Основни циљ у будућности
нам је повећање обима производње, модернизација машинског парка и куповина нових постројења. Све ово резултираће
отварањем нових радних места, у чему ће
нам Национална служба за запошљавање
бити од велике користи“, закључује Јовановић.
Јасмина Беочанин
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ТЕМА БРОЈА Добра идеја за успешан бизнис

ЈЕДИНСТВЕНО
ПРЕДУЗЕТНИЧКО ИСКУСТВО

З

а предузетнике се најчешће каже
како морају да имају добру идеју
да би успели на тржишту, да буду
оригинални и аутентични како би
привукли клијенте.
Наша прича управо представља светао пример јединственог пословања
у Србији, а на врхунском нивоу. О њему
пишу светски медији, а у његов стан
преко највећег онлајн сервиса за спајање
оних који желе да путују и људи који нуде
смештај долазе странци из целог света
да упознају Београд. Интересовање је огромно, па је пожељно раније резервисати.
Представљамо вам аутентичан југословенски ретро дом, идеалан смештај за
носталгичне, а кроз времеплов нас води
домаћин Марио Милаковић.
Нашао је мало слободног времена да
нас упозна са станом о којем се толико
прича и који више подсећа на музеј, одвео нас у педесете и шездесете године
прошлог века и испричао причу како је
од добре идеје за неколико година направио озбиљан и успешан бизнис.
Марио Милаковић, оснивач и аутор
Yugodoma, по образовању је дипломирани дизајнер и мастер културолог, а поред
Београда знање је стицао и у Америци,
Јапану и Индонезији. Није случајно у предузетништву, јер потиче из предузетничке породице и, како каже, од детињства
је радио са родитељима. „Чињеница да
сам део процеса стварања нечега одувек
ми је била узбудљива, подизала адреналин и давала сатисфакцију“, истиче.
Пре него што нам исприча своју
пословну причу, желимо да сазнамо шта
је заправо Yugodom, место у којем нас
окружују најразличитији предмети, намештај, књиге, часописи, уметнине, разгледнице из доба Југославије.
„Yugodom је преноћиште где је намештај, декорације, посуђе и остало Made
in Yugoslavia. Дакле, све је аутентично из
тог периода и нашим гостима пружамо
могућност за својеврсно путовање кроз
време и повратак у земљу која више не
постоји. Не мислим само на кревет, ноћни сточић, лампу, већ на јединствено искуство, па волим да кажем да је Yugodom
боравишни музеј“, прича нам Марио.
Када и како је све почело?
„Почело је током лета 2013. године, када сам дошао на идеју да једну од
просторија у стану у коме сам тада живео преуредим у духу СФРЈ дизајна. За
AirBnB платформу, преко које се нуди
смештај у целом свету, знао сам од раније и одлучио да покушам. Нисам био
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сигуран да ли ће ми одговарати да у
приватном простору у коме сам живим
повремено имам странце. Међутим, прва
искуства су била сјајна, а задовољство
обострано! Мени је пријало да упознајем
нове, занимљиве људе из целог света, а
њима је била пријатно у мом дому и у
њиховој соби која је била Југославија у
малом.“
Позитивне реакције и гости који се
стално враћају спонтано су нашег домаћина водили ка даљем развоју. После
прве уредио је још једну собу, па још јед-

„Чињеница да сам део
процеса стварања
нечега одувек ми је била
узбудљива, подизала
адреналин и давала
сатисфакцију“,
каже Марио

НАЈЛУКСУЗНИЈИ
АПАРТМАНИ НА AIRBNB
На платформи постоји и понуда за ексклузивне локације за оне са “дубљим
џепом”. Тако на чувеном сајту за букирање станова можете да нађете и резервишете стари викторијански замак на северу Енглеске или кућу у облику морске
шкољке у месту Исла Мујерес у Мексику.
Луксузна кућа са погледом на Карипско
море кошта око 220 долара за ноћ.
Извор: citymagazine.rs
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ШТА ЈЕ AIRBnB?
Бизнис модел компаније AirBnB се заснива на успостављању тржишне платформе на којој домаћини и гости могу да размењују смештај
за новац. У току самог процеса, гости и домаћини могу да читају и остављају рецензије, као и да анализирају профиле друштвених мрежа
за успостављање поверења.
Прича ове компаније почела је 2008. године у Сан Франциску. Брајан Чески и Џо Гебиа дошли су на идеју да зараде новац тако што ће посетиоцима локалне конференције изнајмити простор на поду своје собе и кревете на надувавање. У ту сврху подигли су сајт Airbedandbreakfest.
com, како би буквално рекламирали свој под у стану. Након што је троје људи преспавало код њих те недеље, одлучили су да направе већи
сајт, са више понуда. У свој тим су укључили још једног члана, Нејтана Блечарцика, а сајт је добио ново име - AirBnB.
Како би прикупили новац за финансирање сајта, искористили су председничку трку 2008. између Обаме и Мекејна на генијалан начин.
Направили су специјално издање пахуљица за доручак, са ликовима председничких кандидата. За два месеца је продато свих 800 кутија,
за 40 долара по комаду, чиме је прикупљено више од 30.000 долара.
Овај потез је такође привукао пажњу једног инвеститора, који је позвао осниваче на обуку у свом стартап инкубатору и инвестирао 20.000
долара за мали проценат власништва.
Већ у марту 2009. године на сајту је било више од 10.000 корисника и 2.500 типова смештаја, од ваздушних кревета, приватних соба, читавих кућа, кућица на дрвету, вила, бродова, замкова, па до приватних острва.
Инвестиције су пристизале, а компанија је остваривала огроман раст из године у годину. Тако је у фебруару 2011. године остварена јубиларна милионита резервација, да би годину дана касније број укупних резервација преко сервиса порастао петоструко.

ну и на крају је решио да се исели из тог
стана и потпуно га уреди за издавање.
Тако је рођен Yugodom.
На почетку није имао превелика очекивања, ишао је ситним корацима, али уз велико залагање и жељу да угоди својим гостима.
„Дао сам свој максимум када је дизајнерска и колекционарска страна приче у
питању, али и када је реч о гостопримству
и удобности. Водио сам рачуна о сваком
детаљу, био сам максимално посвећен и
то је на крају препознато“, каже Марио, а
на питање да ли је за улазак у тако специфичан бизнис потребна храброст, признаје
да није о томе размишљао, већ је у целу
причу ушао свим срцем.
А када неко ради нешто из љубави и
предано, успех тешко изостане. Наш саговорник сматра да је од круцијалног значаја бити свој и радити оно у шта верујеш
и што је аутентичан део тебе, јер само тако
можемо бити јединствени и другачији.
„Оно што сигурно знам јесте да је Yugodom
аутентичан део мене и да сам свим срцем,
свим својим дотадашњим искуством, свим
расположивим вештинама које сам до тада
имао, као и неким новим које сам током рада
стекао, ушао у тај пројекат и без задршке дао
целог себе”, прича Марио.
У свему је имао подршку најближих,
мада су, како каже, неки били збуњени
идејом и није им било најјасније шта планира да ради. Ипак, када је дом засијао у
пуном сјају и када су гости почели да долазе и деле своје добре утиске, схватили
су да је на правом путу.

Опремање Yugodoma
„Овде је осим кревета, душека и још
неколико савремених детаља, попут
климе, радијатора за централно грејање
и wi-fi конекције, све остало Made in
Yugoslavia. Прво сам прикупио оно што
смо из тог периода имали у кући, па у
широј породици, а затим су ми пријатељи и познаници давали неке ствари
и детаље који су употпунили простор“,
објашњава Марио и додаје да је много
занимљивих ситница и комада налазио
на бувљацима, у продавницама полоБесплатна публикација о запошљавању

вног намештаја, преко интернета, али и у
антикварницама или на аукцијама.
„Свако ко се бави неком врстом колекционарства ће вам увек рећи - извори
су били најразличитији и процес је био
дуг али бескрајно забаван и узбудљив.
Тако је и код мене“, каже.
Yugodom је у потпуности Мариов ауторски пројекат када је реч о дизајну. Како
каже, буквално сваки предмет, сваки детаљ у стану има своју јединствену причу.
Поред тога што је посвећен дизајну СФРЈ,
дом је такође и омаж југословенској кинематографији, па је свака просторија посвећена другој филмској деценији и носи
назив по неком значајном филму тог десетлећа.

У Yugodom углавном долазе гости који много путују
и трагају за новим искуствима, односно желе нешто
више од места где ће само да преспавају. Већина њих
су љубитељи дизајна и ретро намештаја, а неки су се
и по пет пута враћали у Београд и одседали у стану
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„Yugodom је преноћиште где је намештај, декорације,
посуђе и остало Made in Yugoslavia. Дакле, све је
аутентично из тог периода и нашим гостима
пружамо могућност за својеврсно путовање
кроз време и повратак у земљу која више не постоји.
Гостима пружамо јединствено искуство, па волим да
кажем да је Yugodom боравишни музеј“, прича Марио

ног искуства. „Моји гости су феноменални
и занимљиви људи, што цео процес чини
много испуњенијим и занимљивијим.
Долазе из целог света, а углавном су то
Западна и Северна Европа, Северна Америка, Аустралија, али и из Азије, Јужне
Америке, са Блиског Истока и из Африке,
нешто мало људи из региона, цео свет заиста!“, каже Марио. Сам је остварио велики
број контаката и прегршт пријатељстава и
истиче да су управо познанства најлепши
део посла и да има госте који су се и по пет
пута враћали у Београд и Yugodom.

Дизајн, али и удобност
„Удобност је есенцијална! У 21. веку
удобност се подразумева. Испричаћу вам
једну анегдоту. У једном купатилу у стану
нам је стајао нови фен, а поред њега стари, оригиналан Искрин наранџасти фен.
Нико није користио тај стари, а разлог је
прост - треба му бар 5 пута више времена
да осуши косу“, прича нам наш саговорник.
Истиче да нема омиљени кутак или
најдражи комад намештаја у стану, јер је
за њега Yugodom јединствена целина.

Гости
У Yugodom углавном долазе гости који
много путују и трагају за новим искуствима, односно желе нешто више од места
где ће само да преспавају. Већина њих су
љубитељи дизајна и ретро намештаја, а
како каже Марио, понеко је и упућен у историју Југославије.
Дакле, дизајн је оно што им привуче
пажњу, а враћају се због целокупног сјај-
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Платформа AirBnB нуди огроман број
могућности. Овај сајт је специфичан,
јер се фокус ставља на то да гости добију локални доживљај места, да се
осећају као код куће и да имају све што
је потребно за опуштен боравак. Гости могу да се информишу о смештају
и домаћину преко рецензија на сајту,
а добре рецензије домаћину помажу
да се боље пласира на ранг-листи, што
свакако води до већег интересовања
гостију.

Искуство са AirBnB.com
Поред свог сајта, Yugodom користи
више различитих платформи за букирање смештаја, али је за Мариа AirBnB
омиљени. Имају најбољи однос и према
гостима и према домаћинима, компанија је млада, па се још увек осећа креативност и иновативност у раду, јер се
константно мењају набоље.

О Yugodomu у свету
Прича је обишла свет посредством
медија, многи су писали о овом јединственом простору у Београду. Први текст
изашао је у британском Индепенденту, а
затим у Corriere de la Sera, као и угледном
америчком часопису о дизајну Dwell, али

и многим познатим светским порталима
и блоговима. „Би-Би-Си је радио репортажу, канадски Травел канал је снимао
емисију, a недавно је о нама писао и амерички магазин Форбс. Не могу ни да набројим све медије који су пренели причу
о стану, како у свету, тако и у Београду и
Србији”, каже Марио.
Пројекат је представио и у Лос Анђелесу на позив AirBnB-а, што је за њега
била велика част и привилегија.
„Говорио сам у Лос Анђелесу пред
4.000 људи у легендарној сали Ace Hotela,
из периода златног Холивуда. Било је
огромно задовољство, али и одговорност говорити раме уз раме са водећим
светским именима из туризма, хотелијерства, али и са холивудским глумачким звездама, као што су Аштон Кучер
и Гвинет Палтроу, који су поделили са
публиком своја предузетничка искуства,
као и списатељицом Елизабет Гилберт”,
усхићено се присећа Марио.
Разлог због којег је позван на овај
престижни догађај је што су челници
AirBnB-а препознали пројекат Yugodom
као подухват човека који је увидео значај
локалног и аутентичног и то претворио у
инспирацију за успешан предузетнички
пројект. „Дакле, ценили су то што идеја
за Yugodom није преузета или пресликама са неког другог места, него је део

ПУТ ОКО СВЕТА
Компанија AirBnB лансирала је нову платформу - AirBnB Adventures, коју описује као
колекцију скупих вишедневних искустава широм света.
Пакети варирају када је реч о цени, зависно од дужине одмора и локације. У компанији
очекују да ће их авантуре подићи на неки нови ниво и да ће им помоћи у развоју. Обиласци су ексклузивни, наводе у AirBnB и обично се не налазе на било којој другој великој
платформи за резервације, наводи се у саопштењу компаније и додаје да су јефтинији од
конкуренције.
Имају и пут око света, путовање од 80 дана које кошта 5.000 долара и обухвата 18 земаља.
Извор: Телеграф Бизнис

Бесплатна публикација о запошљавању

нашег јединственог историјског и дизајнерског искуства“, задовољно прича наш
саговорник.
Када говори о плановима, Марио на
првом месту истиче да му је жеља да
Yugodom једног дана прерасте у хотел.
Иако води овакав јединствен простор
који је идеалан за носталгичаре, сам
каже да није носталгичан, да цени прошло време једнако колико ужива у садашњем и радује се будућем.
„Мислим да је битно препознати у
прошлости оно што је нама лично значајно за садашњост и интегрисати то повремено у своју свакодневицу или посао.
Иако немам превише животног искуства
из СФРЈ, ипак сам стигао да будем Титов
пионир и јако сам поносан на ту чињеницу“, истиче он.

Љубав према послу
пресудна за успех
„За успех, али пре свега за опште
благостање нашег бића, важно је да радимо оно што волимо и што нас испуњава”, објашњава Марио и додаје да се никада није уклапао у шаблоне или ишао
већ утабаним путем и да је уложио много стрпљења и рада да би успео у својој
намери.
„Само ако смо у контакту са самим,
аутентичним собом и ако без устручавања изађемо у свет око себе са тим
што јесмо и понудимо себе - своје време,
енергију, идеје, ентузијазам, само тако
можемо да истински будемо успешни.
Чак и ако тај покушај не успе, знаћемо да
смо дали себе и свој максимум и да можда место и време нису били адекватни
али да ми јесмо. За реализацију успеха
је потребно да се све коцкице лепо сложе
и не треба одустајати већ стално радити
на себи“, закључује Марио.
Јелена Бајевић
Фотографије: Моника Павловић
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Организатори потписали уговор о реализацији

ЗВЕЗДАРА СПРЕМНА ЗА ПОЧЕТАК
ЈАВНИХ РАДОВА

П

редставници Општине Звездара,
Удружења „Звездарски еколошки центар“ и београдске филијале
НСЗ, у просторијама ове општине потписали уговоре о спровођењу два
јавна рада, планирана да се у наредна
четири месеца реализују у складу са Локалним акционим планом запошљавања
у 2019. години.
На првом јавном раду, под називом
„Уређивање месних заједница на територији ГО Звездара“, биће ангажовано 8 незапослених Звездараца, за шта је Општина
издвојила 1.192.514 динара, а ради се о одржавању и обнављању јавне инфраструктуре. На другом јавном раду из области одржавања и заштите животне средине, под
називом „Чишћење и одржавање јавних и
зелених површина на територији ГО Звездара“, биће ангажовано 12 незапослених
суграђана, а коштаће 1.788.770,40 динара.
Носилац оба пројекта је удружење „Звездарски еколошки центар“.
- У сарадњи са „Звездарским еколошким центром“ и Националном службом
за запошљавање ове године организујемо јавне радове у области заштите животне средине и уређења инфраструктуре јавних површина. Наша општина је
међу водећима у Београду по издвајању
средстава за финансирање мера активне
политике запошљавања, па ћемо у складу са тим до краја године заједнички
организовати и Сајам запошљавања и
обуку „Пут до успешног предузетника“
за почетнике у приватном бизнису, а у
току је и припрема Локалног акционог
плана запошљавања за следећу годину,
где ћемо се највероватније одлучити за
неки од програма стручног усавршавања - најавила је заменица председника Општине Звездара Виолета Филип.
Према речима Синише Кнежевића,
заменика директора Филијале за град
Београд НСЗ, Филијала већ дуго година има одличну сарадњу са Општином
Звездара по питању спровођења програма и мера активне политике запошљавања. Он је објаснио да на реализацији
локалних акционих планова запошљавања у овој години београдска филијала,
поред Општине Звездара, сарађује и са
градским Секретаријатом за привреду
и градским општинама Младеновац,
Лазаревац и Врачар. Како је истакао,
Општина Звездара је ове године сама
издвојила 3 милиона динара за финансирање програма јавних радова на којима се ангажују особе из категорије теже
запошљивих, док јој Национална служба
у овом случају пружа техничку подршку.
- Ипак, и поред добре сарадње НСЗ са
свим партнерима, сарадња са Звездаром
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Општина Звездара планирала је за ову
годину средства у износу од преко 4 милиона динара за реализацију Локалног
акционог плана запошљавања. Поред
јавних радова, ГО Звездара организује и
Сајам запошљавања, Сајам образовања
и професионалне оријентације и активно ради на промоцији запошљавања
теже запошљивих лица организовањем
тематских трибина и округлих столова.

је на заиста завидном нивоу и огледа се
не само у спровођењу финансијских мера
и програма, већ и у организовању сајмова запошљавања, презентација јавних
позива НСЗ, трибина, округлих столова и
сличних активности - рекао је Кнежевић
и подсетио да се јавни радови организују
како би се остварио одређени друштвени
интерес, а незапослени добили посао и
тако сачували и унапредили своја знања
и радне компетенције.
Секретарка „Звездарског еколошког
центра“ Биљана Пантелић каже да удружење постоји од 2015. године и да се
бави унапређењем и заштитом животне
средине са фокусом на ангажовању деце
и омладине, што подразумева организовање еколошких рдионица, предавања,
едукације и рад на терену заједно са децом основно и средњошколског узраста.
- Првенствено смо окренути ка младима, али се укључујемо и у друге акту-

елне теме, како на нашој општини, тако
и у граду, те смо учесници и многих
пројеката Секретаријата и Министарства
заштите животне средине. Са НСЗ смо
прошле и претпрошле године сарађивали на организовању сајма запошљавања за нека нова „зелена“, еколошка
занимања, која смо том приликом представили, а која би у блиској будућности
могла бити веома перспективна - рекла
је Пантелићева и најавила да удружење
за новембар спрема Фестивал креативне
рециклаже, који ће бити на Звездари или
можда Палилули, о чему ће благовремено обавестити јавност.
Београдска филијала НСЗ је у овој години за реализацију програма запошљавања определила више од 350 милиона
динара, захваљујући чему ће бити отворене 374 предузетничке радње, запослено 205 незапослених суграђана на новоотвореним радним местима, ангажовано
146 особа са инвалидитетом на јавним
радовима, а више од 300 младих ће добити шансу да своје прво радно искуство
стекне преко програма стручне праксе.
На евиденцији Службе Звездара НСЗ
на крају јула је било евидентирано 6.428
незапослених лица, што представља
смањење за 14,7% у односу на исти месец
претходне године. Са евиденције Службе
Звездара је у овом периоду регистровано 2.317 случајева запошљавања, или за
10,9% мање него у истом периоду претходне године.
Немања Новаковић
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Измене јавних позива
На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17), члана 30
Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим
питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне
политике запошљавања предвиђених Локалним акционим плановима запошљавања у 2019. години, министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-0000478/2019-24 од 08.04.2019. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Косовска Митровица и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза
у реализацији програма и мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2019. годину, број 1108-101-3/2019 од 06.05.2019. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА И ОПШТИНА КОСОВСКА МИТРОВИЦА
Објављују
ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ
Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2019. години, објављен на сајту Националне службе за запошљавање 31.05.2019. године и у публикацији
„Послови“ дана 05.06.2019. године, мења се у делу VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ и гласи:
• Јавни позив отворен је од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, а последњи рок за подношење захтева
са бизнис планом је 30.09.2019. године.
Остале ставке из Јавног позива незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2019. години, који су у складу са Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза
у реализацији програма и мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2019. годину, расписали Национална служба за запошљавање - Филијала Косовска Митровица и Општина Косовска Митровица, остају непромењене.
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17), члана 11
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 и 129 Правилника о критеријумима,
начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или
мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2019. години, министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број
401-00-00478/2019-24 од 08.04.2019. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Косовска Митровица и Споразумом о уређивању међусобних права и
обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2019. годину, број 1108-101-3/2019 од 06.05.2019. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА И ОПШТИНА КОСОВСКА МИТРОВИЦА
Објављују
ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ
НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2019. ГОДИНИ
Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2019. години, објављен на
сајту Националне службе за запошљавање 31.05.2019. године и у публикацији „Послови“ дана 05.06.2019. године, мења се у делу VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ и гласи:
• Јавни позив отворен је од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање до утрошка расположивих
средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 30.09.2019. године.
Остале ставке из Јавног позива послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2019.
години, који су у складу са Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2019.
годину, расписали Национална служба за запошљавање - Филијала Косовска Митровица и Општина Косовска Митровица, остају непромењене.
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17), члана 11 став 1
тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чланова 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима,
начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или
мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2019. години, министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број
401-00-00478/2019-24 од 08.04.2019. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Зубин Поток и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза
у реализацији програма и мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2019. годину, број 1108-101-2/2019 од 08.05.2019. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА И ОПШТИНА ЗУБИН ПОТОК
Објављују
ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2019. ГОДИНИ
Јавни позив за реализацију програма стручна пракса у 2019. години, објављен на сајту Националне службе за запошљавање 31.05.2019. године и у публикацији „Послови“ дана
05.06.2019. године, мења се у делу VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ и гласи:
• Јавни позив отворен је од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање до утрошка расположивих средстава
издвојених за ову намену, а најкасније до 30.09.2019. године.
Остале ставке из Јавног позива за реализацију програма стручна пракса у 2019. години, који су у складу са Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2019. годину, расписали Национална служба за запошљавање - Филијала Косовска Митровица и Општина
Зубин поток, остају непромењене.
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка
3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чланова 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину и
другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне
политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2019. години, министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00478/2019-24
од 08.04.2019. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Лепосавић и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера
активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2019. годину, број 1108-101-4/2019 од 07.05.2019. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА И ОПШТИНА ЛЕПОСАВИЋ
Објављују
ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2019. ГОДИНИ
Јавни позив за реализацију програма стручна пракса у 2019. години, објављен на сајту Националне службе за запошљавање 31.05.2019. године и у публикацији „Послови“ дана
05.06.2019. године, мења се у делу VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ и гласи:
• Јавни позив отворен је од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање до утрошка расположивих средстава
издвојених за ову намену, а најкасније до 30.09.2019. године.
Остале ставке из Јавног позива за реализацију програма стручна пракса у 2019. години, који су у складу са Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма
и мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2019. годину, расписали Национална служба за запошљавање - Филијала Косовска Митровица и Општина Лепосавић,
остају непромењене.
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Измене јавних позива
На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17), члана 11
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 и 129 Правилника о критеријумима,
начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или
мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2019. години, министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број
401-00-00478/2019-24 од 08.04.2019. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Зубин Поток и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза
у реализацији програма и мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2019. годину, број 1108-101-2/2019 од 08.05.2019. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА И ОПШТИНА ЗУБИН ПОТОК
Објављују
ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ
НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2019. ГОДИНИ
Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2019. години, објављен на
сајту Националне службе за запошљавање 31.05.2019. године и у публикацији „Послови“ дана 05.06.2019. године, мења се у делу VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ и гласи:
• Јавни позив отворен је од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање до утрошка расположивих средстава
издвојених за ову намену, а најкасније до 30.09.2019. године.
Остале ставке из Јавног позива послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2019.
години, који су у складу са Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2019.
годину, расписали Национална служба за запошљавање - Филијала Косовска Митровица и Општина Зубин Поток, остају непромењене.
На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17), члана 11 став 1
тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чланова 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима,
начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или
мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2019. години, министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број
401-00-00478/2019-24 од 08.04.2019. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Косовска Митровица и Споразумом о уређивању међусобних права и
обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2019. годину, број 1108-101-3/2019 од 06.05.2019. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА И ОПШТИНА КОСОВСКА МИТРОВИЦА
Објављују
ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2019. ГОДИНИ
Јавни позив за реализацију програма стручна пракса у 2019. години, објављен на сајту Националне службе за запошљавање 31.05.2019. године и у публикацији „Послови“ дана
05.06.2019. године, мења се у делу VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ и гласи:
• Јавни позив отворен је од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање до утрошка расположивих средстава
издвојених за ову намену, а најкасније до 30.09.2019. године.
Остале ставке из Јавног позива за реализацију програма стручна пракса у 2019. години, који су у складу са Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2019. годину, расписали Национална служба за запошљавање - Филијала Косовска Митровица и Општина
Косовска Митровица, остају непромењене.
На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17), члана 11
став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима,
начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) Одлуке о учешћу у финансирању програма или
мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2019. години, министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број
401-00-00478/2019-24 од 08.04.2019. године, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Косовска Митровица и Споразумом о уређивању међусобних права и
обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2019. годину, број 1108-101-3/2019 од 06.05.2019. године
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА И ОПШТИНА КОСОВСКА МИТРОВИЦА
Објављују
ИЗМЕНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2019. ГОДИНИ
Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2019. години, објављен на сајту Националне службе за запошљавање 31.05.2019.
године и у публикацији „Послови“ дана 05.06.2019. године, мења се у делу VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ и гласи:
• Јавни конкурс отворен је од дана објављивања на сајту Националне службе, а последњи рок за пријем пријава за учешће
на јавном конкурсу је 30.09.2019. године.
Остале ставке из Јавног позива за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2019. години, који су у складу са Споразумом о уређивању
међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2019. годину, расписали Национална служба за запошљавање
- Филијала Косовска Митровица и Општина Косовска Митровица, остају непромењене.

Посао се не чека, посао се тражи
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СЛОБОДНИХ РАДНИХ
МЕСТА
Администрација и управа
Трговина и услуге
Медицина
Индустрија и грађевинарство
Наука и образовање

12
39
41
49
51

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
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
На основу чл. 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и
95/18), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу
за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19), Министарство просвете, науке и
технолошког развоја оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ
ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ
РАЗВОЈА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Београд,
Немањина 22-26
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове образовања
припадника националних мањина и
припадника из осетљивих друштвених
група

разврстано у звање саветник, у Сектору
за предшколско и основно образовање
и васпитање, Одељење за области
предшколског и основног образовања и
васпитања, Група за образовање мањина,
социјалну инклузију и заштиту од насиља и
дискриминације
1 извршилац
Опис послова: Учествује у припреми анализа и прати
функционисање система образовања припадника националних мањина и припадника из осетљивих друштвених група,
нарочито деце и ученика са сметњама у развоју, азиланата, миграната, жртава трговине људима, интерно расељених лица; остварује сарадњу са другим државним органима,
унутрашњим јединицама министарства и националним саветима националних мањина и другим релевантним институцијама и организацијама у обављању послова везаних за
поштовање људских и мањинских права у области образовања и других послова из делокруга Групе; учествује у
организацији активности у вези са припремом докумената,
приручника, образаца, брошура и конкурса које се односе
на поштовање људских и мањинских права у области образовања; учествује у спровођењу препорука и мера за унапређивање образовања националних мањина и припадника
из осетљивих друштвених група, нарочито деце и ученика са
сметњама у развоју, азиланата, миграната, жртава трговине људима, интерно расељених лица; учествује у припреми
подзаконских аката из делогруга Групе; остварује сарадњу
са релевантним институцијама и организацијама у припреми
наставних програма, уџбеника и приручника из делокруга
Групе и обавља друге послове у складу са законом; обавља
и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких наука или образовно-уметничког поља Уметности
на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, најмање три године радног искуства у струци у образовању, положен државни стручни испит, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.

2. Радно место за развој стандарда и
индикатора у превенцији насиља и
дискриминације

разврстано у звање саветник, у Сектору
за предшколско и основно образовање
и васпитање, Одељење за области
предшколског и основног образовања и
васпитања, Група за образовање мањина,
социјалну инклузију и заштиту од насиља и
дискриминације
1 извршилац
Опис послова: Учествује у припреми стандарда и индикатора за школе у превенцији насиља у сарадњи са образовно-васпитним установама и ради на стварању мреже шко-
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ла; учествује у праћењу остваривања програма и пројеката
из области превенције насиља и дискриминације; прати
стање у области превенције насиља и дискриминације и
пружа стручну подршку образовно-васпитним установама
и стара се о даљем развоју програма превенције насиља
и дискриминације; остварује сарадњу у припреми обука,
регионалних састанака, јавних догађаја и конференција,
посећује школе и школске и јавне догађаје који су везани
за заштиту од насиља и дискриминације; учествује у организацији и прати рад СОС телефонске линије за пријаву
насиља; учествује у припреми анализа, студија, истраживања и извештаја из области превенције насиља и дискриминације; обавља и друге послове по налогу руководиоца
Групе.
Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно- математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља Уметности на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама
на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.

3. Радно место за правне послове,
стандарде и регистре у области
предшколског и основног образовања и
васпитања
разврстано у звање саветник, у Сектору
за предшколско и основно образовање
и васпитање, Група за правне послове у
предшколском и основном образовању и
васпитању
1 извршилац

Опис послова: Учествује у правно-техничкој обради у
процедури израде закона и подзаконских аката из области
предшколског и основног образовања и васпитања; припрема мишљења о примени прописа из области предшколског и основног образовања и васпитања по захтевима
физичких и правних лица; израђује решења о верификацији предшколских установа и основних школа; израђује
решења о избору и разрешењу директора предшколских
установа и основних школа; ажурира регистар предшколских установа и основних школа и њихове проширене
делатности; прати функционисање система мреже предшколских установа и основних школа и израђује критеријуме
за мрежу установа; припрема стандарде и нормативе
простора, опреме и наставних, односно дидактичних средстава у предшколским установама и основним школама у
сарадњи са надлежним заводима; обавља и друге послове
по налогу руководиоца Групе.
Услови: Високо образовање из научне области правне
науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.

4. Радно место за послове надзора и
извештавања

разврстано у звање саветник, у Сектору
за ученички и студентски стандард и
инвестиције, Одељење за инвестиционокомерцијалне послове, Одсек за планирање,
координацију и реализацију инвестиционих
пројеката
2 извршиоца
Опис послова: Израђује периодичне извештаје о реализацији инвестиционих пројеката финансираних из средстава редовног буџета, међународних зајмова, кредита и
донација; сарађује са крајњим корисницима ради реализације инвестиционих пројеката; прикупља и евидентира сву
документацију неопходну за реализацију инвестиција из
средстава редовног буџета; прикупља, евидентира податке
и даје мишљење о потребним инвестиционим средствима
за реализацију пројекта; проверава усклађеност пројектно-техничке документације достављене од стране крајњих
корисника са правилницима о нормативима школског простора и опреме образовних установа и припрема мишљења
из делокруга Министарства у овој области; израђује обавештења и координира реализацију инвестиционих проје-

ката са крајњим корисником; прати на терену динамику
реализације инвестиционих пројеката и предлаже неопходне мере у циљу ефикасног и оперативног извршења
планских активности; води евиденцију, спроводи контролу
и припрема плаћање рачуна и ситуација за инвестиционе
пројекте; припрема мишљења у вези реализованих инвестиционих пројеката; израђује анализе везане за реализацију инвестиционих пројеката; учествује у јавним набавкама везаним за реализацију инвестиционих пројеката; прати
стара се о примени прописа у овој области; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Високо образовање из поља техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.

5. Радно место за финансијскодокументационе послове

разврстано у звање млађи саветник, у
Сектору за финансије, Одељење за извршење
програмског буџета
1 извршилац
Опис послова: Пружа подршку у основаности реализације
плаћања и комплетирању приложене документације; припрема, обрађује документа и реализује све исплате које се
врше из осталих извора финансирања буџета; обрађује документацију, обрачунава и врши исплате из раздела високог
образовања, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Завода за вредновање образовања и васпитања и припремно-предшколског програма; врши суштинску и формалну
проверу исправности документације за коју врши плаћање;
припрема и обрађује документацију за исплату средстава за
текуће и капитално одржавање зграда и опреме установа
образовања; обавља послове у рачуноводственом софтверу и
апликацији Управе за трезор, учествује у поступању по предметима у вези са финансирањем из надлежности Министарства; обавља друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: 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 четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање једна година радног
искуства у струци или најмање пет година радног стажа у
државним органима, положен државни стручни испит, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.

6. Радно место за финансијскоматеријалне послове

разврстано у звање саветник, у Сектору за
финансије, Група за обављање финансијскоматеријалних послова за подручја школских
управа Ваљево, Сомбор и Нови Сад, са
седиштем у Ваљеву за обављање послова
за подручје Школске управе Нови Сад, са
седиштем у Новом Саду
1 извршилац
Опис послова: Прикупља, проверава, обрађује и обрачунава податке за подручје које покрива Школска управа који су
од значаја за утврђивање цене услуга у основном и средњем
образовању и обрађује промене у броју извршилаца и броју
обрачунских радника; врши следеће послове из надлежности матичне школске управе: врши утврђивање планске квоте за исплату зарада и накнада зарада запослених у основном и средњем образовању на месечном нивоу и проверу
и верификацију обрачунатих зарада; прикупља, обједињава
и обрађује податке везане за остваривање права из радног односа запослених у образовању (зараде, отпремнине,
боловања); врши обраду предмета који се прослеђују на
даље поступање (захтеви за рефундацију по основу судских
пресуда, захтеви за накнаде односно отпремнине за запослене који су технолошки вишкови); врши проверу података
који су од значаја за утврђивање цене услуга, непосредним
увидом у релевантну документацију у школи; учествује у
праћењу и контроли преузимања запослених са листе запослених за чијим радом је престала потреба, у потпуности или
делимично у установама образовања и васпитања, на нивоу
школске управе; сарађује са школском управом, републичком просветном инспекцијом, органима јединица локалне
самоуправе надлежним за област образовања; обавља и
друге послове по налогу руководиоца Групе.
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Администрација и управа
Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 6/15.

7. Радно место просветног инспектора
Министарства

разврстано у звање саветник, у Сектору
за инспекцијске послове, Одељење за
инспекцијске послове у установама
доуниверзитетског образовања и васпитања
и заводима
1 извршилац
Опис послова: Обавља послове инспекцијског надзора
прописаних Законом (непосредан надзор над радом просветних инспектора којима су поверени послови, на основу
извештаја, података и обавештавања о вршењу поверених
послова инспекцијског надзора); обавља послове непосредног инспекцијског надзора у складу са законом и на начин
прописан Законом, односно врши надзор над законитошћу
рада и аката установа предшколског, основног и средњег
образовања и васпитања, школа са домом ученика, јавно призантих организатора активности, нерегистрованих
субјеката и завода; поступа по представкама странака и по
захтеву за заштиту права ученика; врши заједнички надзор
са инспекторима којима су поверено послови инспекцијског
надзора и издаје обавезнe инструкцијe за извршавање Закона и других прописа; израђује анализе, студије, елаборате и
извештаје и предлаже неопходне мере за квалитетно управљање образовно-васпитни системом; припрема нацрте
решења по жалби против првостепеног решења и припрема
одговоре на тужбу у управном спору када се спор покреће
по решењу у вршењу инспекцијског надзора; утврђује веродостојност јавних исправа које издаје установа; обавештава
надзираног субјекта о предстојећем инспекцијском надзору;
израђује записник о инспекцијском надзору; подноси кривичну пријаву, пријаву за привредни преступ или захтевза
покретање прекршајног поступка, односно издаје прекршајни налог; води евиденцију о инспекцијском надзору;
поступа по представкама и спроводи препоруке Заштитника
грађана и Повереника за информације од јавног значаја и
заштиту података о личности у вези послова из надлежности Одељења; припрема одговоре за потребе јавних тужилаштава, Заштитника грађана, Повереника за информације
од јавног значаја и заштиту података о личности, Агенције за
борбу против корупције у вези поступања из надлежности
инспектора; обавља послове регулисане Закономо заштити
становништва изложености дуванском диму; обавља и друге
послове у складу са законом којим се на општи начин уређује
инспекцијски надзор, по налогу начелник Одељења.
Услови: стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије и специјалистичке академске студије), по пропису
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра
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
државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Јагодина, ТЦ Стара пошта 1/1.

8. Радно место за праћење и унапређење
развоја инфраструктуре националног
иновационог система и праћење
реализације програма и пројеката из
области иновационе делатности
разврстано у звање саветник, у Сектору за
технолошки развој, трансфер технологија
и иновациони систем, Група за национални
иновациони систем
1 извршилац

Опис послова: Израђује критеријуме за евалуацију резултата програма иновационе делатности у Републици Србији;
припрема и реализује Јавне позиве за организације за инфраструктурну подршку иновационе делатности које су регистроване по Закону о иновационој делатности и уписане у регистар иновационих организација за инфраструктурну подршку
инивационе делатности, прати инфраструктурне пројекте
пословно-технолошких инкубатора, научно-технолошких
паркова, центара за трансфер технологија и организација за
подршку у приоритетним областима финансирања по распи-
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саним годишњим јавним позивима по Закону о иновационој
делатности, укљзчујући праћење постигнутих резултата на
финансираним активностима кроз полугодишње и годишње
извештаје као и праћење трошења додељених буџетских
средстава; припрема уговоре, одлуке, решења која се односе на услове финансирања и реализације инфраструктурних
и развојних пројеката; прати реализацију инфраструктурних
и развојних пројеката правних лица и учествује у презентацији постигнутих резултата на инфраструктурним и развојним
пројектима; припрема и реализује Јавне позиве за финансирање стручних организација проналазача; врши рангирање
захтева и припрема основе за уговоре, одлуке, решења која се
односе на подршку стручним друштвима проналазача; учествује у изради студија и анализа која служе као основ за припрему стратешких докумената којима се обезбеђују системски
услови за стварање, развој и примену иновација у РСрбији;
пружање инфраструктурне подршке иновационој делатности
ради подстицаја примене и комерцијализације резултата;
учествује као стручни консултант у комисијама и телима које
министарство образује ради праћења развоја и комерцијалне експлоатације иновација и радним групама, комисијама и
телима из области урбанизма, аргитектуре и грађевинарства;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука
на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету;
положен државни стручни испит; најмање три године радног
искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Његошева 12.

9. Радно место просветног саветника
разврстано у звање саветник, у Одељењу
за координацију рада школских управа,
Школска управа Пожаревац
1 извршилац

Опис послова: Остварује непосредан увид у рад установе,
наставника, васпитача, стручних сарадника и директора и
присуствује извођењу наставе, испита и других облика образовно-васпитног рада; пружа помоћ и подршку самовредновању установе и прати поштовање општих принципа и остваривање циљева образовања и васпитања; саветује и пружа
стручну помоћ наставнику, васпитачу и стручном сараднику
и директору ради побољшања квалитета њиховог рада и
рада установе и остваривања стандарда постигнућа и саветује и пружа стручну помоћ установи у обезбеђивању заштите деце, ученика и запослених од дисриминације, насиља,
злостављања и занемаривања и установи; предлаже предузимање неопходних мера за уклањање неправилности
и недостатака у обављању образовно-васпитног, стручног,
односно васпитног рада и мере за њихово унапређивање;
вреднује квалитет рада установе на основу утврђених стандарда, остваривање развојног плана и програма образовања
и васпитања и прати остваривање огледа; прати и процењује квалитет рада саветника-спољног сарадника; поступа по представкама грађана и установа; сарађује са градском, општинском и републичком просветном инспекцијом;
процењује испуњеност услова застицање звања; прикупља
статистичке податке о запосленима и ученицима од установа образовања и васпитања који служе као основа утврђивања, планирања и спровођења образовне и финансијске
политике; обједињава и обрађује податке о запосленима и
ученицима у установама образовања и васпитања и припрема анализе и извештаје за потребе Министарства; стара се о
несметаном протоку података у оквиру јединственог информационог система Министарства; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Школске управе.
Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно- математичких, техничко-технолошких наука
или образовно-уметничког поља Уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен стручни
испит у области образовања, односно лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника, стручни рад објављен
у међународним или домаћим часописима или зборницима са
рецензијом, односно одобрени уџбеник, приручник или друго наставно средство, остварене резултате у развоју образовања и стечен професионални углед, најмање осам година
радног искуства у области образовања и васпитања, положен
државни стручни испит и испит за просветног саветника, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Пожаревац, Дринска 2.

10. Радно место просветног саветника
разврстано у звање саветник, у Одељењу
за координацију рада школских управа,
Школска управа Крушевац
1 извршилац

Опис послова: Остварује непосредан увид у рад установе, наставника, васпитача, стручних сарадника и директора
и присуствује извођењу наставе, испита и других облика
образовно васпитног рада; пружа помоћ и подршку самовредновању установе и прати поштовање општих принципа и остваривање циљева образовања и васпитања,
саветује и пружа стручну помоћ наставнику, васпитачу и
стручном сараднику и директору ради побољшања квалитета њиховог рада и рада установе и остваривања стандарда постигнућа; саветује и пружа стручну помоћ установи
у обезбеђивању заштите деце, ученика и запослених од
дисриминације, насиља, злостављања и занемаривања и
установи и предлаже предузимање неопходних мера за
уклањање неправилности и недостатака у обављању образовно-васпитног, стручног, односно васпитног рада и мере
за њихово унапређивање; вреднује квалитет рада установе на основу утврђених стандарда, остваривање развојног
плана и програма образовања и васпитања, процењује
испуњеност услова за стицање звања, прати остваривање огледа и прати и процењује квалитет рада саветника-спољног сарадника; поступа по представкама грађана и
установа и сарађује са градском, општинском и републичком просветном инспекцијом; обавља и друге послове по
налогу руководиоца школске управе.
Услови: Високо образовање из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких, техничко-технолошких наука или образовно-уметничког поља Уметности на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен стручни испит у области образовања, односно лиценца за наставника, васпитача или
стручног сарадника, стручни рад објављен у међународним
или домаћим часописима или зборницима са рецензијом,
односно одобрени уџбеник, приручник или друго наставно средство, остварене резултате у развоју образовања и
стечен професионални углед, најмање осам година радног искуства у области образовања и васпитања, положен
државни стручни испит и испит за просветног саветника,
као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Крушевац, Балканска 63.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и
то следећим редоследом: провера општих функционалних
компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са
Конкурсном комисијом. У свакој фази изборног поступка
врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује
у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се
проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку за сва извршилачка радна
места проверавају се опште функционалне компетенције и то:
- организација и рад државних органа Републике Србије провераваће се путем теста (писмено),
- дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
- пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације),
ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области и жели да на основу њега буде
ослобођен тестирања компетенције „дигитална писменост“,
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ
у оригиналу или овереној фотокопији. Конкурсна комисија
може одлучити да се кандидату изврши провера наведене
компетенције, ако увидом у достављени доказ не може поптпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се наћи
на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
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IV 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 посебнх функционалних компетенција, и то:
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 путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из надлежности органа (Закон о основама система образовања и васпитања) провераваће путем
симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из делокруга радног места (Закон о заштити права и слобода националних мањина) провераваће
путем симулације (усмено).
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 путем симулације (писмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из надлежности органа (Закон о основама система образовања и васпитања) провераваће путем
симулације (писмено).
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из делокруга радног места (Правилник о
протоколу поступања у установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање, Правилник о поступању
установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног
понашања и вређања угледа, части или достојанства личности) провераваће путем симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 3:
- посебна функционална компетенција за област рада
управно-правни послови (Општи управни поступак) провераваће се путем симулације (писмено);
- 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 путем симулације (писмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место – прописи из надлежности органа (Закон о основама
система образовања и васпитања) провераваће се путем
симулације (писмено).
За радно место под редним бројем 4:
- 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 путем симулације (усмено).
- посебна функционална компетенција за област рада
финансијско-материјални послови (Буџетски систем Р.
Србије) провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из делокруга радног места (Закон о планирању и изградњи) провераваће се путем симулације
(усмено).
За радно место под редним бројем 5:
- посебна функционална компетенција за област рада
финансијско-материјални послови (извршење буџета) провераваће се путем симулације (усмено);
- 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 путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из делокруга радног места (Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама) провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 6:
- посебна функционална компетенција за област рада финансијско-материјални послови (планирање буџета и извештавање) провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (израда секторских анализа)
провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из надлежности органа (Закон о основама
система образовања и васпитања и Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама) провераваће се путем симулације (усмено).
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За радно место под редним бројем 7:
- посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијски послови (поступак инспекцијског надзора
и основе методологије анализе ризика) провераваће се
путем симулације (усмено).
- 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 путем симулације (усмено).
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из надлежности органа (Закон о просветној инспекцији, Закон о основама система образовања и
васпитања) провераваће се путем симулације (усмено).

VII Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве на јавни конкурс: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 11000 Београд, Немањина 22-26,
са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.

За радно место под редним бројем 8:
- 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 путем симулације (писмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из надлежности органа (Закон о иновационој делатности и Правилник о условима конкурисања
и критеријумима за избор реализатора пројеката који се
финансирају из буџетских средстава и фондова са већинским државним власништвом) провераваће се путем симулације (писмено).
- посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о
привредним друштвима) провераваће се путем симулације
(писмено).

X Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.

За радно место под редним бројем 9:
- посебна функционална компетенција за област рада
стручно-педагошки надзор над радом предшколских установа, школа и школа са домом ученика (методологија
стручно-педагошког надзора над радом наставника, васпитача, стручног сарадника, директора и установе) провераваће се путем симулације (усмено).
- посебна функционална компетенција за област рада
спољашње вредновање квалитета рада предшколских
установа, школа и школа са домом ученика (методологија
и прописи који се односе на самовредновање рада) провераваће се путем симулације (усмено)
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место – прописи из надлежности органа (Закон о основама
система образовања и васпитања, Правилник о стандардима квалитета рада установе, Правилник о вредновању
квалитета рада установе, Правилник о сталном стручном
усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника) провераваће се путем симулације
(усмено).
За радно место под редним бројем 10:
- посебна функционална компетенција за област рада
стручно-педагошки надзор над радом предшколских установа, школа и школа са домом ученика (методологија
стручно-педагошког надзора над радом наставника, васпитача, стручног сарадника, директора и установе) провераваће се путем симулације (усмено).
- посебна функционална компетенција за област рада
спољашње вредновање квалитета рада предшколских
установа, школа и школа са домом ученика (методологија
и прописи који се односе на самовредновање рада) провераваће се путем симулације (усмено).
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из надлежности органа (Закон о основама
система образовања и васпитања, Правилник о стандардима квалитета рада установе, Правилник о вредновању
квалитета рада установе, Правилник о сталном стручном
усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника) провераваће се путем симулације
(усмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу посебних функционалних комптенција могу се
наћи на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/
konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-u-mpntr/).

VIII Лице које је задужено за давање обавештења о
јавном конкурсу: Гордана Јеремић, телефон: 011/3610-287.
IX 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.

XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за
управаљање кадровима и Министарства просвете, науке и
технолошког развоја или у штампаној верзији на писарници Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
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 Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року
од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.
XII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству; 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 којима се доказује на којим
пословима, са којом стручном спремом и у ком временском
периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора
(само за радно место под редним бројем 7); оригинал или
оверена фотокопија доказа о положеном испиту за просветног саветника (само за радна места под редним бројем
9 и 10); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту у области образовања, односно
лиценца за наставника, васпитача или стручног сарадника
( само за радна места под редним бројем 9 и 10); доказ о
објављеном стручном раду у међународним или домаћим
часописима или зборницима са рецензијом, односно одобреном уџбенику, приручнику или другом наставном средству у оригиналу или овереној фотокопији или штампани
примерак доказа који је објављен у електронској форми са
назнаком о линку са кога се стручни рад, уџбеник, приручник или друго наставно средство може преузети и доказ о
оствареним резултатима у развоју образовања, стеченом
професионалном угледу (награде, признања, препоруке и
др.) у оригиналу или овереној фотокопији ( само за радна
места под редним бројем 9 и 10).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс
уместо уверења о држављанству и извода из матичне
књиге рођених подноси оригинал или оверену фотокопију
решења о распоређивању или премештају на радно место
у органу у коме ради или решења да је државни службеник
нераспоређен.

V Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места: Понашајне компетенције (управљање
информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња
и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских
тестова (писмено) и путем интервјуа базираног на компетенцијама (усмено).

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима
и општинама у којима нису именовани јавни бележници,
приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним
судовима, односно општинским управама.

VI Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места:
Процена мотивације за рад на радном месту у органу и
прихватање вредности државних органа - провераваће се
путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

XIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од
дана пријема обавештења, доставе наведене доказе који се
прилажу у конкурсном поступку.
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Администрација и управа
Кандидати који не доставе 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
Министарства.
XIV Трајање радног односа: За сва радна места радни
однос се заснива на неодређено време. Кандидати који
први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима примају се на рад под условом да тај испит положе до
окончања пробног рада.
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. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.
Кандидати без положеног испита за просветног саветника примају се на рад под условом да тај испит положе до
окончања пробног рада. Кандидати без положеног испита
за инспекторе примају се на рад под условом да тај испит
положе до окончања пробног рада.
Кандидати са положеним испитом за просветног саветника
немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног испита за просветног саветника. Кандидати са положеним испитом за инспекторе немају предност
у изборном поступку у односу на кандидате без положеног
испита за инспекторе.
XV Датум и место провере компетенција учесника
конкурса у изборном поступку: Са кандидатима 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 09.
септембра 2019. године, о чему ће учесници конкурса бити
обавештени на начин који су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у просторијама Службе 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
просвете, науке и технолошког развоја, Београд, Немањина 22-26 и Његошева 12.
Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења
наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или адресе становања или имејл-адресе), које наведу
у својим обрасцима пријаве.
XVI Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству, уверење о положеном државном
стручном испиту за рад у државним органима/уверење о
положеном правосудном испиту, уверење о положеном испиту за просветног саветника и уверење о положеном испиту
за инспекторе.
Законом о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење) прописано је,
између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена
евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у
поступку који се покреће по захтеву странке орган може да
врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да
ће те податке прибавити сама (члан 103 став 3). Потребно
је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве,
заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци
из службених евиденција.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар просвете, науке и технолошког развоја.
Овај конкурс објављује се на веб-страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs, на
веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.
rs, на порталу e-Управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без
дискриминације и на особе женског пола.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - испрaвка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних
места у државним органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19),
Управa за трезор оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ
МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство финансија - Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9
II Раднo местo којe се попуњава:

ФИЛИЈАЛА ШАБАЦ
1) Директор филијале, звање виши
саветник
1 извршилац

Опис послова: руководи, организује, планира, усмерава,
координира, даје стручна упутства и надзире рад запослених у филијали; прати, контролише, стара се и одговара
за законит рад филијале; остварује сарадњу са локалним
органима самоуправе, локалним трезорима, корисницима
јавних средстава; учествује у решавању спорних питања
из делокруга рада филијале са представницима државних
органа, организација и фондова; стара се о спровођењу
законских решења из области буџетског система, платног
промета и мера из области директних подстицаја; организује и координира рад на регистрима који се воде у Управи; сачињава записник о повреди прописа; обавља и друге
послове по налогу директора Управе.
Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне
области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких 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 7 година радног искуства у
струци; као и компетенције потребне за рад на радном.
Место рада: Шабац, Карађорђева 2
III 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. Кандидатима који учествују у изборном поступку
прво се проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку за извршилачко радно место
проверавају се:
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).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако поседујете важећи
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о
познавању рада на рачунару 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.

- посебна функционална компетенција за област рада
послови руковођења (основе управљања људским ресурсима) - провераваће се путем симулације (писмено);
- посебна функционална компетенција за област рада
финансијско-материјални послови (буџетски систем Републике Србије) - провераваће се путем симулације (писмено);
- посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи и акти из делокруга радног места
(Закон о платним услугама) - провераваће се путем симулације (писмено).
Информације о материјалима за припрему кандидата за
проверу посебних функционалних компетенција могу се
наћи на сајту Министарства финасија - Управа за трезор,
у делу Конкурси https://www.trezor.gov.rs/src/competitions.
V Провера понашајних компетенција за извршилачкo раднo местo: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским
ресурсима) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.
VI Интервју са комисијом и вредновање кандидата за извршилачкo раднo местo: Процена мотивације
за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом
(усмено).
VII Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве за конкурс: Министарство финансија - Управа
за трезор, Поп Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком „За
јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.
VIII Лицa којa су задужена за давање обавештења:
Јелена Шушиловић, тел. 011/3202-312 и Соња Мрдаковић,
тел. 011/2927-629, од 10.00 до 13.00 часова.
IX 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.
X Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава
је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима и Министарства финансија - Управа
за трезор или у штампаној верзији на писарници Министарства финансија - Управа за трезор. 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.
XII 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).

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

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.

IV 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:

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).
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Администрација и управа
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које
су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
XIII 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 трезор.
XIV Трајање радног односа: Радни однос заснива се
на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном
раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад под условом
да тај испит положе до окончања пробног рада. 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.
XV 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 09. септембра 2019. године, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона
или имејл-адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.
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 Министарства финансија
- Управа за трезор, Поп Лукина 7-9. 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.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/18) 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 и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима
нису именовани јавни бележници, приложени докази могу
бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно
општинским управама, као поверени посао), биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Управе за трезор.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.
trezor.gov.rs) и огласној табли Министарствa финансија
- Управа за трезор, на интерент презентацији Службе за
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, 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.

Посао се не чека,
посао се тражи
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Б Е О Г РА Д
УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима
(,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17 и 95/18), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном
конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19) и Закључака Комисије
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 1127293/2018 од 27.07.2018. године, 51 Број: 112-12800/2018 од
26.12.2018. године и 51 Број: 112-1949/2019 од 26.02.2019.
године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Управа за
аграрна плаћања, Београд, Булевар краља Александра 84.
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за припрему процедура и
процеса акредитације,
у звању саветник
Група за управљање пројектима
и документима,
Сектор за комуникацију са Европском
комисијом и пројектно планирање
1 извршилац

Опис послова: Прикупља податке и елементе неопходне
за припрему интерних процедура које подлежу акредитацији од стране Европске комисије; учествује у изради и
одржава интерне процедуре релевантне за плаћања из
претприступних фондова ЕУ; учествује у изради процедуре неопходне за задовољавање критеријума за акредитацију система од стране Националног службеника за одобравање; прати регулативу ЕУ која се односи на аграрна
плаћања; припрема документацију за преговоре са Комисијом ЕУ о условима за одобравање аграрних подстицаја;
припрема податке и елементе за израду Протокола комуникације са Нациналним службеником за одобравање;
израђује извештаје о напретку који се упућују ЕК; обавља и
друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области
правне науке или из научне области економске науке или
из научне области политичке науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на
радном месту.
Место рада: Београд.

2. Радно место за припрему увођења
Интегрисаног система управљања и
контроле, у звању саветник

Одсек за успостављање и управљање
Системом интегрисаног управљања и
контроле, Сектор за комуникацију са
Европском комисијом и пројектно планирање
2 извршиоца
Опис послова: Припрема податке и елементе неопходне
за израду предлога пројеката финансираних из средстава
претприступне помоћи ЕУ који се односе на увођење Интегрисаног система управљања и контроле; учествује у реализацији пројеката из средстава претприступне помоћи ЕУ
и билатералних донатора који се односе на увођење наведеног система; координира израду саставних делова Интегрисаног система управљања и контроле; сарађује са другим организационим јединицама Управе у процесу израде
Интегрисаног система управљања и контроле; даје предлоге за информатичка решења у вези са израдом наведеног
система; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области
математичке науке или из научне области организационе
науке или из научне области геодетско инжењерство, на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-

тичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

3. Радно место за подршку спровођењу
програма међународних подстицаја
пољопривредне политике, у звању
млађи саветник
Одељење за одобравање пројеката из
програма међународних подстицаја
пољопривредне политике, Сектор за
одобравање пројеката
3 извршиоца

Опис послова: пружа подршку у административној обради захтева пристиглих по основу правилника за доделу
подстицаја из ИПАРД фондова; пружа подршку у провери
комплетности и прихватљивости поднетих захтев у складу са начелом контроле “4 ока“; врши врши контроле над
актима која се шаљу надлежним институцијама; пружа
подршку у провери захтева за контролу на лицу места и
анализи пристиглих извештаја; пружа подршку у изради
одлука које настају у различитим фазама поступка административне обраде захтева; пружа подршку у поступку бодовања и рангирања; пружа подршку у праћењу реализације
одобрених инвестиција; обавља и друге послове по налогу
начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или из научне области биотехничке науке (дипл. инжењер пољопривреде, мастер инжењер
пољопривреде, специјалиста инжењер пољопривреде, специјалиста струк. инжењер пољопривреде) или из стручне
области грађевинско инжењерство, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, најмање једна
година радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

4. Радно место администратор поступка,
у звању референт
Одсек за подстицаје за тов у Одељењу
за одобравање плаћања подстицаја за
производњу у сточарству, Сектор за
одобравање плаћања подстицаја
1 извршилац

Опис послова: Врши административну контролу у поступку по захтевима за исплату подстицаја из делокруга Одсека; припрема податке потребне за израду извештаја о
спроведеним поступцима; учествује у вођењу евиденције о
обрађеним и одобреним захтевима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Завршена средња стручна школа у четворогодишњем трајању друштвеног, природног или техничког смера или гимназија друштвеног или природног смера, радно
искуство у струци од најмање 2 године, положен државни
стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

5. Радно место за исплату подстицаја за
квалитетна приплодна грла,
у звању саветник

Одсек за подстицаје за квалитетна приплодна
грла у Одељењу за одобравање плаћања
подстицаја за производњу у сточарству,
Сектор за одобравање плаћања подстицаја
1 извршилац
Опис послова: Обавља стручне послове у поступку
обраде захтева и израде одлука за исплату подстицаја из
делокруга Одсека; учествује у изради упустава и процедура за спровођење мера из делокруга Одсека; покреће
иницијативу за стављање корисника у пасиван статус;
води евиденције о обрађеним и одобреним захтевима;
израђује извештаје о спроведеним поступцима; учествује
у тестирању и увођењу нових програмских система, као
и праћењу њихове примене; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.

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

Администрација и управа
Услови: Стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке (дипл. инжењер пољопривреде, мастер
инжењер пољопривреде, специјалиста инжењер пољопривреде, специјалиста струк. инжењер пољопривреде) или из
научне области економске науке или из научне области
правне науке, на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање
3 године, положен државни стручни испит, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

6. Радно место за подршку спровођењу
поступка исплате,
у звању млађи саветник
Одељење за одобравање плаћања из
програма међународних подстицаја
пољопривредне политике, Сектор за
одобравање плаћања подстицаја
2 извршиоца

Опис послова: Води евиденцију захтева за исплате претходно одобрених пројеката; учествује у административној
провери документације потребне за реализацију плаћања;
израђује извештаје о стању поднетих захтева; учествује у
прикупљању података за контролу на лицу места; пружа
подршку у прикупљању података за припрему програмских захтева за израду информатичких решења за послове спровођења мера програма подстицаја у делу који се
односи на одобравање захтева за плаћање; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, или из научне области ветеринарске
науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири 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, као и потребне компетенције за рад на радном
месту.
Место рада: Београд.

7. Радно место контролор коришћења
подстицаја, у звању саветник

Одељење за контролу на лицу места, Сектор
за контролу на лицу места
2 извршиоца
Опис послова: Врши контролу на лицу места: пре одобравања (нулта), пре исплате и након коначне исплате (ex-post)
у складу са Правилницима о додели подстицаја, а на основу
анализе ризика и случајног избора; врши преглед општих
и појединачних аката, евиденција и друге пословне документације, пословних просторија, објеката, постројења,
уређаја, опреме, предмета и роба код корисника подстицаја и по потреби код других лица која су непосредно или
посредно повезана са корисником подстицаја; учествује у
изради извештаја и информација о извршеним контролама;
спроводи контролу коришћења додељених подстицаја из
ИПАРД фондова; прикупља податке за израду годишњих
програм и тромесечних планове контрола подстицаја; даје
предлоге за измене и допуне методолошких и других упутстава за јединствено поступање у контроли; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне области
биотехничке науке (дипл. инжењер пољопривреде, мастер
инжењер пољопривреде, специјалиста инжењер пољопривреде, специјалиста струк. инжењер пољопривреде) или из научне
области економске науке или из стручне области грађевинско
инжењерство или из стручне области машинско инжењерство, на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама или из научне области ветеринарске науке на интегрисаним академским студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у
струци од најмање 3 године, положен државни стручни испит,
као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.
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8. Радно место за стручну подршку
спровођења контроле коришћења
подстицаја, у звању саветник

11. Радно место за правне послове у
области управљања дуговима,
у звању млађи саветник

Одсек за документацију и надзор, Сектор за
контролу на лицу места
1 извршилац

Група за управљање дуговима, Сектор за
економско-финансијске послове
1 извршилац

Опис послова: Прикупља и обрађује податке о извршеним контролама посебних подстицаја и подстицаја за мере
руралног развоја; учествује у супервизијској контроли (надзор над процедурама и поступком контроле) ових подстицаја; обавља непосредну проверу и вредновање извршених контрола код корисника права на наведене подстицаје;
израђује извештаје и информације о извршеним контролама ових подстицаја; предлаже измене и допуне информатичких решења, методолошких и других упутстава за
јединствено поступање у контроли подстицаја; припрема
и реализује обуке контролора на лицу места за јединствену примену правила контроле подстицаја; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.

Опис послова: Израђује опомене дужницима на основу преузетих листа дужника од Сектора за одобравање плаћања
подстицаја; дневно врши проверу повраћаја средстава и прати објаве о отварaњу поступака стечаја или ликвидације, као
и објаве о променама правне форме код дужника евидентираних у књизи дужника; учествује у припреми предлога за отпис
дугова; учествује у изради дневних и периодичних извештаја о
стању дугова у Управи; стара се о бази података о управљању
документима који представљају случај дуговања; припрема и
доставља Групи за правне послове документацију неопходну
за покретање и вођење судских поступака за повраћај средстава; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из стручне области
грађевинско инжењерство или из стручне области архитектура на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, радно искуство у струци од најмање 3 године,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

9. Радно место за финансијскоаналитичке послове у оквиру
реализације националних и ЕУ фондова,
у звању саветник
Одељење за исплате, Сектор за економскофинансијске послове
1 извршилац

Опис послова: Врши пријем, обраду и унос захтева за
плаћање у финансијски софтвер; контролише ауторизоване захтеве за исплату крајњим корисницима; учествује
у изради финансијских извештаја и припрема податке за
израду месечног финансијског плана; припрема сагласности за исплату субвенција; прати стање на подрачунима Управе; припрема елементе за израду предлога плана
буџета и финансијског плана; учествује у изради извештаја
за потребе Националног фонда у вези коришћења средстава из ЕУ фондова; обавља друге послове по налогу начелника Одељења.
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 четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци
од најмање 3 године, положен државни стручни испит, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

10. Радно место за администрацију
аграрних плаћања, у звању млађи
саветник

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

12. Радно место за финансијскоаналитичке послове, у звању млађи
саветник

Група за рачуноводство аграрних плаћања и
текућег финансирања, Сектор за економскофинансијске послове
1 извршилац
Опис послова: Усаглашава рачуноводствене евиденције са главном књигом Трезора и израђује периодичне
извештаје према Министарству финансија о наменском
трошењу средстава и целокупном пословању; врши књижење свих пословних промена на основу рачуноводствених
исправа у главну и помоћне књиге евиденције сходно прописима о буџетском рачуноводству; учествује у припреми
прилагођавања контног плана према мерама и ажурирању
рачуноводствених шаблона; усаглашава књиговодствено
са стварним стањем финансијске и нефинансијске имовине, потраживања и обавеза Управе и усаглашава податке
са главном књигом Трезора; учествује у припреми финансијског извештаја о извршењу националног и ЕУ буџета,
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 четири 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, као и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

13. Радно место за пружање подршке у
извештавању, у звању млађи сарадник

Одељење за исплате, Сектор за економскофинансијске послове
1 извршилац

Група за извештавање, Сектор за економскофинансијске послове
1 извршилац

Опис послова: Проверава исправност финансијских
података са захтева за плаћање; врши обрачун дневница, зарада и других примања запослених; врши административну контролу рачуна текућих трошкова; доставља
пореске пријаве надлежним институцијама; ажурира базу
корисника подстицаја; пружа неопходне информације
корисницима подстицаја; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

Опис послова: Прикупља и систематизује информације и
документацију неопходну за извештавање за Комитет за мониторинг, Управљачко тело, Националог фонда, Европске комисије; дневно прати и ажурира информације и податке о раду
Управе неопходне за израду извештаја; пружа техничку и
административну подршку у извештавању; учествује у припремању и ажурирању информација за интернет страницу Управе;
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 четири 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,
као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у
обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, најмање
девет месеци радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у државним органима, положен државни
стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд.

Место рада: Београд.
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14. Радно место за администрацију база
података, у звању самостални саветник
Одсек за развој и примену програмских
решења, Сектор за информационе
технологије
1 извршилац

Опис послова: Разрађује програмске захтеве, развија,
кодира и тестира програмска решења; израђује сигурносне
и резервне копије свих база података оператвних у Управи;
израђује програмску и корисничку документацију и имплементира програмска решења; прати и анализира циклус
програмских решења и врши њихову модификацију у циљу
побољшања перформанси; администрира SQL базе података; развија технолошке стандарде за оперативне системе, апликације, податке, мрежне конфигурације за потребе
Управе; учествује у предлагању мера за одржавање базе
података и оптимизацију њиховог рада; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области
организационе науке или научне области математичке
науке или научне области рачунарске науке или стручне
области електротехничко и рачунарско 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, радно искуство у струци од најмање 5 година,
положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

15. Радно место за пројектовање
софтверских система,
у звању саветник

Одсек за развој и примену програмских
решења, Сектор за информационе
технологије
4 извршиоца
Опис послова: Обавља стручне послове у развијању
информационог система у Управи у складу са дефинисаним
стандардима и истраживањима; прати стање и предлаже
увођење нових технологија за потребе Управе; прикупља
податке за израду упутства и инструкције из области рада
Одсека; моделује пословне процесе у оквиру Управе и пружа подршку у развијању апликативних софтверских пакета
за различите пословне процесе у Управи; учествује у изради предлога мера за одржавање базе података и оптимизацију њиховог рада; прати ефекте примене програмских
решења и припрема извештаје; организује обуке и тестирања крајњих корисника информационог система; припрема техничку околину и документацију за потребе тестирања новоразвијених апликација; обавља и друге послове
по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области
рачунарске науке или стручне области електротехничко и
рачунарско инжењерство или научне области математичке науке или организационе науке или економске науке ИТ
усмерења на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од
најмање 3 године, положен државни стручни испит, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

16. Радно место за подршку у развоју
софтверских система,
у звању млађи саветник
Одсек за развој и примену програмских
решења, Сектор за информационе
технологије
1 извршилац

Опис послова: Учествује у развијању савремених информационих система у Управи у складу са дефинисаним стандардима и истраживањима; пружа подршку у процени и
предлагању нових технологија за потребе Управе; прикупља податке за израду упутства и инструкције из области
рада Одсека; учествује у креирању пословних процеса у
оквиру Управе и пружа подршку у развијању апликативних софтверских пакета за различите пословне процесе у
Управи; учествује у изради предлога мера за одржавање
базе података и оптимизацију њиховог рада; прати ефекте примене програмских решења и учествује у припреми
извештаја; учествује у организацији обука и тестирања
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крајњих корисника информационог система; припрема
техничку околину и документацију за потребе тестирања
новоразвијених апликација; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области
организационе науке или научне области математичке
науке или научне области рачунарске науке или стручне
области електротехничко и рачунарско инжењерство или
стручне области индустријско инжењерство и инжењерски
менаџмент 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 једна година радног
искуства у струци или најмање 5 година радног стажа у
државним органима, положен државни стручни испит, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

17. Радно место систем администратор, у
звању сарадник
Група за техничку и системску подршку,
Сектор за информационе технологије
1 извршилац

Опис послова: Прати примену безбедносних мера и
метода у заштити комуникационих линија Управе; надгледа функционисање интернет веза и предузима мере за
отклањање застоја; администрира сервере разних намена
и радне станице; израђује сигурносне и резервне копије
података са одређених сервера и радних станица; надзире
коришћење хардвера и системског и апликативног софтвера на радним станицама у Управи; обавља послове основног конфигурисања мрежне активне опреме; обавља и
друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области
организационе науке, научне области математичке науке,
научне области рачунарске науке или научне области електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним
струковним студијама, односно на студијама у трајању до
три године, три године радног искуства у струци, положен
државни стручни испит, као и потребне компетенције за
рад на радном месту.
Место рада: Београд.

18. Радно место за подршку
администрацији Регистра
пољопривредних газдинстава,
у звању млађи саветник

података у Централни регистар обавезног социјалног осигурања и обраду прописане документације у вези са остваривањем пензијско-инвалидског и здравственог осигурања државних службеника и намештеника и лица која су
на раду ван радног односа; врши обраду документације у
вези са остваривањем права из радног односа; врши унос
података у Регистар запослених, као и у систем за управљање људским ресурсима PERBITVIEWS; обрађује и уноси
податке ради обрачуна плата и трошкова превоза државних службеника и намештеника; обавља и друге послове
по налогу руководиоца Групе.
Услови: Завршена средња стручна школа у четворогодишњем трајању друштвеног, природног или техничког смера
или гимназија друштвеног или природног смера, радно искуство у струци од најмање 2 године, положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

20. Радно место за подршку пословима
јавних набавки,
у звању млађи саветник

Одељење за опште послове, Сектор за правне
и опште послове
1 извршилац
Опис послова: учествује као члан комисије у јавним набавкама мале вредности; учествује у припреми предлога плана
набавки Управе у складу са финансијским планом Управе;
врши истраживање тржишта ради одређивања процењених
вредности јавних набавки за набавке које иницира Одељење
за опште послове; прати информације о закљученим оквирним споразумима Управе за заједничке послове републичких органа за централизоване набавке; прикупља податке за
извештаје о додељеним уговорима и стара се о роковима за
закључење тих уговора; обавља и друге послове по налогу
начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне области
правне науке или 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 четири 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, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

Одсек за пољопривредну базу података,
Сектор за информационе технологије
1 извршилац
Опис послова: Учествује у администрацији пољопривредних база података; води евиденције у вези са инсталацијом,
одржавањем и коришћењем пољопривредних база података; пружа подршку крајњим корисницима пољопривредних
база података; учествује у изради сигурносне и резервне
копије пољопривредних база података; учествује у предлагању мера за одржавање пољопривредних база података
и оптимизацију њиховог рада; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области
организационе науке или научне области математичке науке
или научне области рачунарске науке или стручне области
електротехничко и рачунарско инжењерство или економске науке ИТ усмерења, 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 једна година
радног искуства у струци или најмање 5 година радног стажа
у државним органима, положен државни стручни испит, као
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

19. Радно место за кадровскe
евиденцијe, у звању референт

Група за људске ресурсе, Сектор за правне и
опште послове
1 извршилац
Опис послова: Припрема и води персоналне и друге евиденције из радног односа, и чува и ажурира персонална
досијеа државних службеника и намештеника; врши унос

21. Радно место за послове пријема,
експедиције и архивирања ИПАРД
поште, у звању референт

Одсек за послове ИПАРД писарнице, Сектор за
правне и опште послове
3 извршиоца
Опис послова: Врши пријем и евидентирање поште везане за спровођење ИПАРД II програма и разврстава предмете по унутрашњим организационим јединицама Управе;
класификује предмете везане за спровођење ИПАРД II програма и уноси податке у базу података; експедује пошту
преко поштанске службе и води евиденцију поштанских
трошкова; води књиге и евиденције препоручене и друге
поште; врши пријем решених предмета везаних за спровођење ИПАРД II програма од организационих јединица
Управе; улаже предмете у архиву, чува архивиране предмете и води евиденције о архивској грађи путем аутоматске
обраде података; излучује безвредан регистратурски материјал и предаје архивску грађу надлежном органу; обавља
и друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Завршена средња стручна школа у четворогодишњем трајању друштвеног, природног или техничког смера
или гимназија друштвеног или природног смера, радно искуство у струци од најмање 2 године, положен државни стручни
испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.
III Компетенције које се проверавају у изборном
поступку: Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државном органу, под једнаким условима, доступна су сва радна места и
избор кандидата се врши на основу провере компетенција.
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. Кандидатима који учествују у
изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.
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Администрација и управа
Провера општих функционалних компетенција за
сва извршилачка радна места:
1. организација и рад државних органа РС - провераваће се
путем теста (писмено);
2. дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација - провераваће се путем симулације (писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне
компетенције „дигитална писменост“ (поседовање знања
и вештина у основама коришћења рачунара, основама
коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне
калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом
нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања
компетенције - дигитална писменост, неопходно је да уз
пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу
*Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу
или овереној фотокопији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера
наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не
може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за
проверу општих функционалних компетенција могу се наћи
на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
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:
За радно место под редним бројем 1:
- посебна функционална компетенција за област рада
послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи (изградња и одржавање система за управљање програмима и пројектима по ЕУ захтевима) - провераваће се усмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за област рада послови
међународне сарадње и европских интеграција (механизми
координације и извештавања у процесу приступања ЕУ) - провераваће се усмено путем симулације;
- посебнa функционалнa компетенцијa за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и
организације органа (Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније
Републици Србији у оквиру Инструмента за претприступну
помоћ (ИПА II), Секторски споразум између Владе Републике
Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи Уније Републици Србији у оквиру Инструмента
за претприступну помоћ у области подршке пољопривреди и
руралном развоју (ИПАРД), Уредбa о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020.
године, ИПАРД програм за Републику Србију за период 20142020. године) - провераваће се усмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место страни језик (енглески језик, ниво Б1) - провераваће се усменo
путем разговора.
За радно место под редним бројем 2:
- посебна функционална компетенција за област рада
послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи (релевантни правни и стратешки оквир ЕУ
- Уредба ЕУ бр. 1306/2013 Европског парламента и већа и
Делегирана Уредба Комисије ЕУ бр. 640/2014) - провераваће се усмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место
прописи из надлежности и организације органа (Закон о
пољопривреди и руралном развоју) - провераваће се усмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место
технике прикупљања и обраде података ( напредни ниво
Excel) - провераваће се писмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место страни језик (енглески језик, ниво Б1) - провераваће се усмено
путем разговора.
За радно место под редним бројем 3:
- посебна функционална компетенција за област рада
управно-правни послови (општи управни поступак) - провераваће се усмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место
професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пољопривреди и
руралном развоју, Секторски споразум између Владе Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи Уније Републици Србији у оквиру
Инструмента за претприступну помоћ у области подршке

Бесплатна публикација о запошљавању

пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД), ИПАРД програм за Републику Србију за период 2014-2020. године) провераваће се усмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место страни језик (енглески језик, ниво Б1) - провераваће се усмено
путем разговора.
За радно место под редним бројем 4:
- посебна функционална компетенција за област рада
административни послови (канцеларијско пословање,
методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података) - провераваће се усмено
путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о
пољопривреди и руралном развоју) - провераваће се усмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју) - провераваће се усмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 5:
- посебна функционална компетенција за област рада
управно-правни послови (општи управни поступак) - провераваће се усмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о
пољопривреди и руралном развоју) - провераваће се усмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Уредба
о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, Закон о сточарству) - провераваће се усмено путем
симулације.
За радно место под редним бројем 6:
- посебна функционална компетенција за област рада
управно-правни послови (општи управни поступак) - провераваће се усмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место
професионално окружење, прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон о пољопривреди и
руралном развоју, Секторски споразум између Владе Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи Уније Републици Србији у оквиру
инструмента за претприступну помоћ у области подршке
пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД) и ИПАРД програм за Републику Србију за период 2014-2020.године) провераваће се усмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место страни језик (енглески језик, ниво Б1) - провераваће се усмено
путем разговора.
За радно место под редним бројем 7:
- посебна функционална компетенција за радно место професионално окружење, прописи и акти из надлежности и
организације органа (Секторски споразум између Владе
Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи уније РС у оквиру инструмента
за претприступну помоћ у области подршке пољопривреди
и руралном развоју (ИПАРД), ИПАРД програм за Републику
Србију за период 2014-2020.године, Закон о пољопривреди
и руралном развоју)- провераваће се усмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о
општем управном поступку) - провераваће се усмено путем
симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место возачка дозвола Б категорије, провераваће се увидом у
фотокопију возачке дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фотокопију возачке дозволе Б категорије достави уз пријавни
образац.
За радно место под редним бројем 8:
- посебна функционална компетенција за радно место професионално окружење, прописи и акти из надлежности и
организације органа (Секторски споразум између Владе
Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи уније РС у оквиру инструмента
за претприступну помоћ у области подршке пољопривреди
и руралном развоју (ИПАРД), ИПАРД програм за Републику
Србију за период 2014-2020.године, Закон о пољопривреди
и руралном развоју)- провераваће се усмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о општем
управном поступку, Закон о планирању и изградњи), провераваће се усмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место возачка дозвола Б категорије, провераваће се увидом у
фотокопију возачке дозволе.

Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фотокопију возачке дозволе Б категорије достави уз пријавни
образац.
За радно место под редним бројем 9:
- посебна функционална компетенција за област рада
финансијско материјални послови (буџетски систем Републике Србије, планирање буџета и извештавање) - провераваће се усмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место професионално окружење, прописи и акти из надлежности и
организације органа ( Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Секторски споразум између Владе
Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи Уније Републици Србији у оквиру
инструмента за претприступну помоћ у области подршке
пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД) и Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју) провераваће се усмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место страни језик (енглески језик, ниво Б1) - провераваће се усмено
путем разговора.
За радно место под редним бројем 10:
- посебна функционална компетенција за област рада
финансијско материјални послови (буџетски систем Републике Србије) - провераваће се усмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место професионално окружење, прописи и акти из надлежности и
организације органа (Секторски споразум између Владе
Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи Уније Републици Србији у оквиру
инструмента за претприступну помоћ у области подршке
пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД) и Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју) провераваће се усмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место страни језик (енглески језик, ниво Б1) - провераваће се усмено
путем разговора.
За радно место под редним бројем 11:
- посебна функционална компетенција за област рада
управно правни послови (општи управни поступак) - провераваће се усмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место професионално окружење, прописи и акти из надлежности и
организације органа (Секторски споразум између Владе
Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи Уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ у области подршке пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД), Закон о
пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју) - провераваће се усмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место страни језик (енглески језик, ниво Б1) - провераваће се усмено
путем разговора.
За радно место под редним бројем 12:
- посебна функционална компетенција за област рада
финансијско материјални послови (међународни рачуноводствени стандарди у јавном сектору, терминологија,
стандарди, методе и процедуре из области буџетског рачуноводства и извештавања) - провераваће се усмено путем
симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место професионално окружење, прописи и акти из надлежности и
организације органа (Секторски споразум између Владе
Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи Уније Републици Србији у оквиру
инструмента за претприступну помоћ у области подршке
пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД) - провераваће
се усмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место
релевантни прописи из делокруга радног места (Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном
плану за буџетски систем ) - провераваће се усмено путем
симулације.
За радно место под редним бројем 13:
- посебна функционална компетенција за област рада
финансијско материјални послови (буџетски систем Републике Србије) - провераваће се усмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место професионално окружење, прописи и акти из надлежности и
организације органа (Секторски споразум између Владе
Републике Србије и Европске комисије о механизмима примене финансијске помоћи Уније Републици Србији у оквиру
инструмента за претприступну помоћ у области подршке
пољопривреди и руралном развоју (ИПАРД) и Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју) провераваће се усмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место технике прикупљања и обраде података (анализа садржаја)
- провераваће се усмено путем симулације.
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За радно место под редним бројем 14:
- посебна функционална компетенција за област рада информатички послови ( системи дељења ресурса, информациона
безбедност) - провераваће се писмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место
стандард квалитета (ИСО 27002) - провераваће се писмено
путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место базе
података (MS SQL2014) - провераваће се писмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место страни језик (енглески језик, ниво Б1) - провераваће се усмено
путем разговора.
За радно место под редним бројем 15:
- посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови ( базе података, програмски језик,
информациона безбедност) - провераваће се писмено
путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место
софтвер (MS Visual Studio) - провераваће се писмено путем
симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место базе
података (MS SQL2014) - провераваће се писмено путем
симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место страни језик (енглески језик, ниво Б1) - провераваће се усмено
путем разговора.
За радно место под редним бројем 16:
- посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (програмски језик, информациона
безбедност) - провераваће се писмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место базе
података (MS SQL2014) - провераваће се писмено путем
симулације,
- посебна функционална компетенција за радно место страни језик (енглески језик, ниво Б1) - провераваће се усмено
путем разговора.
За радно место под редним бројем 17:
- посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови ( TCP/IP и MS Windows, хардвер,
информациона безбедност) - провераваће се писмено
путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место софтвер (L2 и L3 конфигурисање) - провераваће се писмено
путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место
опрема (Lenovo, HP, Fujitsu и laptop сервисирање) - провераваће се писмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 18:
- посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (базе података, office пакет и
интернет технологије, информациона безбедност) - провераваће се писмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место прописи и акти из надлежности и организације органа (Закон
о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима
у пољопривреди и руралном развоју, Правилник о упису
пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и
о условима за пасивни статус пољопривредног газдинства)
- провераваће се усмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о
општем управном поступку) - провераваће се усмено путем
симулације.
За радно место под редним бројем 19:
- посебна функционална компетенција за област рада
административни послови (израда потврда и уверења о
којима се води службена евиденција, методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама
података) - провераваће се усмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за област рада
послови управљања људским ресурсима (информациони
систем за управљање људским ресурсима) - провераваће
се усмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о
евиденцијама у области рада, Закон о централном регистру обавезног социјалног осигурања и Закон о државним
службеницима) - провераваће се усмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 20:
- посебна функционална компетенција за област рада послови јавних набавки (методологија за припрему и израду плана
јавних набавки, методологија за заштиту права у поступку
јавних набавки) - провераваће се усмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о
општем управном поступку у делу на који Закон о јавним
набавкама упућује на њега) - провераваће се усмено путем
симулације;
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- посебна функционална компетенција за радно место технике прикупљања и обраде података (анализа садржаја)
- провераваће се усмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 21:
- посебна функционална компетенција за област рада
административни послови (канцеларијско пословање,
методе вођења интерних и доставних књига) - провераваће се усмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место
релевантни прописи из делокруга радног места (Уредба
о категоријама регистратурског материјала са роковима
чувања ) - провераваће се усмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место технике прикупљања и обраде података( анализа садржаја)
- провераваће се усмено путем симулације;
Напомена за сва радна места за која је предвиђена
провера знања страног језика: Ако учесник конкурса
поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског језика, на траженом нивоу,
и жели да на основу њега будете 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.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера
наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не
може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.
Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем
психометријских тестова, узорка понашања и интервјуа
базираном на компетенцијама.
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).
IV Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве: Пријаве на конкурс шаљу се поштом на адресу
Управе за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84,
11050 Београд или се подносе непосредно на писарници
Управе за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84,
11050 Београд, са назнаком: „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.
V Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Николета Брковић Предојевић, тел: 011/3107-040
и Маја Антић тел: 011/3107-039, од 10.00 до 12.00 часова.
VI 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.
VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу
пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Управе за аграрна плаћања
или у штампаној верзији на писарници Управе за аграрна
плаћања, Булевар краља Александра број 84, 11050 Београд.
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. 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.
Кандидати који желе да конкуришу на више радних места,
попуњавају пријавни образац за свако радно место посебно.
IX 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 положе-

ном 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 1. марта 2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Напомена: Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да су органи у обавези
да по службеној дужности, када је то непходно за одлучивање у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о
чињеницима 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.
X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно
прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са
Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет (5) 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 аграрна
плаћања.
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.
XI Врста радног односа: За сва радна места радни однос
заснива се на неодређено време.
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 20. септембра 2019. године, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона
или имејл-адресе), које су навели у својим пријавама.
Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција обавиће се 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 Управе за аграрна плаћања,
Булевар Михајла Пупина 113А, 11070 Нови Београд. 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 email адресе), које наведу у својим
обрасцима пријаве.
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Администрација и управа
Напомене: 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. Државни 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.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор Управе за аграрна плаћања.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.
uap.gov.rs) и огласној табли Управе за аграрна плаћања; на
интернет презентацији Службе за управљање кадровима
(www.suk.gov.rs), на порталу е-Управе, 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.

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНО-ПРАВНЕ
ПОСЛОВЕ
На основу члана 135 Закона о полицији („Службени гласник
РС“, бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018) и члана 2, а у вези са чланом 6 и 7 Уредбе о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних места полицијских службеника у Министарству
унутрашњих послова („Службени гласник РС”, бр. 18/19),
Сектор за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА
Орган у коме се попуњаваjу радна места: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе,
Одељење за радно-правне послове.
Место рада: СИВ 2, Булевар др Зорана Ђинђића 104, Нови
Београд.
Радно места које се попуњава:

Главни службеник за радно-правно
заступање I

у Групи за радно-правно заступање, Одсек
за управно-правне послове и радно-правно
заступање, Одељење за радно-правне
послове, Сектор за људске ресурсе, утврђено
под редним бројем 08.6.3.2.2 у акту о
унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места
у Министарству унутрашњих послова
3 извршиоца
Врста радног односа: радни однос на неодређено време
или на одређено време у својству приправника.
Опис послова: припрема документацију и израђује нацрте поднесака у поступцима који се воде пред судовима
опште надлежности, а који су проистекли из радно-правних односа и Управним судом; обавља послове заступања,
по овлашћењу државног правобраниоца у споровима који
су проистекли из радно-правних односа, а који су покренути пред судовима опште надлежности на територији
Републике Србије; контролише припрему предлога аката;
анализира и проучава законе, прописе и мишљења других државних органа; саставља тужбе, жалбе, ревизије,
иницијативе за подизање захтева за заштиту законитости,
предлоге за дозволу извршења и друге поднеске у вези са
одговарајућим поступцима; учествује у раду радних група; припрема и израђује евиденције, анализе, извештаје и
информације; даје предлоге за организационо и нормативно унапређење из делокруга рада; усваја принципе, нове
методе и технике и примењује искуства најбољих примера
из праксе у области рада; припрема податке неопходне за
израду нацрта и предлога прописа и општих аката из дело-
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круга рада; спроводи и прати примену законских и подзаконских прописа, интерних обавезујућих аката и стратешких докумената из делокруга рада; непосредно учествује
у унапређењу стручне оспособљености запослених за
успешан и квалитетан рад у условима примене савремених
средстава и метода; припрема и израђује евиденције, анализе, извештаје и информације у складу са захтевима посла
и степеном образовања; одлаже, чува и архивира документацију у складу са прописима; обавља и друге унутрашње
послове који су у непосредној вези са полицијским пословима, а који му се ставе у задатак по налогу надређеног
руководиоца.
Услови: стечено високо образовање по Закону о универзитету у трајању од најмање 4 године или високо образовање стечено на студијама првог степена - основне академске студије или специјалистичке струковне студије, у обиму
240 ЕСПБ бодова из научне области правне науке у оквиру
научног поља друшвено-хуманистичких наука. Кандидати
од стечених 240 ЕСПБ бодова морају имати најмање 180
ЕСПБ бодова из наведене научне области. Као посебан
услов за рад на радном месту захтева се правосудни испит.
Кандидати морају да испуњавају опште услове за рад у
државним органима предвиђене законом, посебне услове
прописане Законом о полицији (члан 137 и 138) и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Министарству унутрашњих послова.
У изборном поступку проверавају се:
- формално-правни услови - увидом у податке из пријаве и
на основу расположиве документације,
- техничке компетенције (знања и вештине) - писаним тестом знања који садржи и питање у виду решавања конкретног проблема, задатка и ситуације (студија случаја),
- психолошки захтеви и базичне компетенције - стандардизованим психолошким тестовима и психолошким
интервјуом;
- здравствена способност - обављањем лекарског прегледа
у референтној здравственој установи,
- интервју - полуструктурисаним интервјуом.
Знања, вештине и стручна оспособљеност, потребне за рад на радном месту главни службеник за
радно-правно заступање I, а које се проверавају и
оцењују у изборном поступку су: познавање Закона о
парничном поступку, Закона о полицији, Закона о раду, Закона о државним службеницима у делу који се односе на послове Сектора за људске ресурсе и знање из области рада на радном месту, у складу са описом посла радног места.
Датум оглашавања: 08.08.2019. године.
Овај оглас објављује се на интранет и интернет страници
Министарства унутрашњих послова и огласној табли Сектора за људске ресурсе, у дневном листу „Политика“ и
на интернет презентацији и периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс: десет
дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Политика“ и почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс објављен.
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе, Булевар др Зорана Ђинђића број 104, 11070 Нови Београд (писарница СИВ-а 2 или путем поште), са назнаком „За јавни конкурс
за радно место главни службеник за радно-правно заступање I,
редни број 08.6.3.2.2“.

• оверене фотокопије исправа којима се доказују подаци
о радном искуству (потврде, решења и други акти из којих
се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у
ком периоду је стечено радно искуство), уколико кандидат
исто поседује;
• оверена фотокопија исправа којима се доказују подаци о
стручном оспособљавању, усавршавању и посебним областима знања (уколико кандидат исто поседује);
• доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на
територији Републике Србије - најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс;
• изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција или ће то орган учинити уместо њега.
Образац изјаве дат је уз овај оглас, и исти је неопходно попунити и својеручно потписати.
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,
приложeни докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени
посао). Као доказ се могу приложити фотокопије докумената које су оверене пре 01.03.2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Датум отпочињања изборног поступка: 26.08.2019.
године. Овим се сматра да су сви кандидати који су ушли у
изборни поступак уредно обавештени о отпочињању истог.
НАПОМЕНА: документи о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству Републике Србије, уверење основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак и доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије.
Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18-аутентично
тумачење), прописано је, између осталог, да у поступку
који се покреће по захтеву странке, орган може да врши
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција, када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће
податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе
личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за
покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103
став 3)
Потребно је да учесник конкурса достави изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности: да Министарство
прибави податке о којима се води службена евиденција или
да ће то кандидат учини сам.
Препорука је да учесник конкурса сам достави сву неопходну документацију у циљу бржег и ефикаснијег спровођења
конкурса.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне
пријаве, биће одбачене решењем.
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.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Стефани Цако, 011/2740-000, локал 402-81, у периоду од
13.00 до 15.00 часова, сваког радног дана.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
• образац пријаве на конкурс
• кратка биографија;
• оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању у
складу са прописаним условом у погледу образовања;
• оверена фотокопија доказа о положеном правосудном
испиту;
• оригинал или оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених Републике Србије;
• оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству Републике Србије (са датумом издавања не старијим
од шест месеци);
• оригинал уверења основног и вишег суда да се против
кандидата не води кривични поступак (са датумом издавања не старијим од шест месеци);
• очитана лична карта са чипом или оверена фотокопија
личне карте која није чипована;
• оверена фотокопија радне књижице или извода из електронске базе података Централног регистра Фонда за пензијско-инвалидско осигурање;

Посао се не чека, посао се тражи
21.08.2019. | Број 843-844 |

21

Администрација и управа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ
Београд, Омладинских бригада 1
Министарство финансија - Управа за игре на срећу, на
основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17 и 95/18), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном
конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51
Број 112-2995/2019. године од 26. марта 2019. године и 51
Број 112-5341/2019 од 29. маја 2019. године, са исправком
Закључка 51 Број 112-5709/2019 од 26 јуна 2019. године,
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Министарство финансија - Управа за игре на срећу, Београд, Омладинских бригада 1
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове надзора,
звање самостални саветник
Одељење за теренски надзор
1 извршилац

Опис послова: Врши надзор над применом закона и других прописа у области игара на срећу непосредним увидом
у пословне књиге, извештаје, евиденције, софтвере и друга документа приређивача игара на срећу; врши надзор у
вези спречавања прања новца и финансирања тероризма
код приређивача; израђује записнике о инспекцијској контроли и сачињава налоге о предузимању одговарајућих
мера и радњи ради отклањања утврђених повреда закона и других прописа о играма на срећу; подноси кривичне
пријаве и пријаве за привредне преступе надлежним правосудним органима; доноси решења у управном поступку
којима се налаже отклањање неправилности и незаконитости; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка надлежним правосудним органима; израђује извештаје
и информације о уоченим специфичностима у контроли и
периодичне и годишње извештаје о раду; обавља сложене
инспекцијске прегледе из делокруга рада; учествује у комисијском поступку извлачења односно утврђивања добитака
у класичним играма на срећу, обавља и друге послове по
налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или
природно-математичких наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно
на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, најмање 5
година радног искуства у струци, положен државни стручни испит и испит за инспектора, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

2. Радно место инспектор у контроли,
звање саветник
Одељење за теренски надзор
3 извршиоца

Опис послова: Обавља послове инпекцијског надзора;
сачињава записнике о извршеној контроли и доноси решења
у управном поступку којима се налаже отклањање неправилности и незаконитости, као и решења којим се налаже субјекту да омогући вршење контроле; подноси кривичне пријаве
и захтеве за покретање прекршајног поступка надлежним
правосудним; израђује извештаје и информације о уоченим неправилностима у контроли и периодичне и годишње
извештаје о раду; учествује у комисијском поступку извлачења
односно утврђивања добитака у класичним играма на срећу,
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
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студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 година радног
искуства у струци, положен државни стручни испит и испит
за инспектора, као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.

3. Радно место за документационостатистичке послове,
звање референт
Одељење за теренски надзор
1 извршилац

Опис послова: Обавља стручно оперативне, документационо и статистичко-евиденционе послове за потребе
Одељења; врши административне послове везане за припреме плана надзора; води евиднеције о извршеним надзорима; врши обраду, припрему и уношење података у одговарајуће базе података; обавља послове у вези са израдом
службених легитимација и послове вођења евиденција о
издатим, враћеним и поништеним легитимацијама; учествује у комисијском поступку извлачења односно утврђивања добитака у класичним играма на срећу, обавља и
друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Средња стручна спрема, најмање 2 године радног
искуства у струци, положен државни стручни испит, као и
потребне компетенције за обављање послова радног места.

4. Радно место за канцеларијску
контролу, звање саветник

Одељење за канцеларијски и електронски
надзор, Група за канцеларијски надзор
1 извршилац

Србије; учествује у комисијском поступку извлачења односно утврђивања добитака у класичним играма на срећу,
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, друштвено-хуманистичких, или техничко-технолошких наука на основним акaдемским 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 3 година
радног искуства у струци, положен државни стручни испит,
као и потребне компетенције за обављање послова радног
места.

6. Радно место за обраду и проверу
документације, звање млађи сарадник
Одсек за послове издавања одобрења и
сагласности
1 извршилац

Опис послова: Обрађује пријаве, захтеве и достављену документацију приређивача за приређивање игара на
срећу, у складу са одредбама Закона о играма на срећу и
подзаконских аката; учествује у провери вредности наградног фонда за приређивање наградних игара у роби и услугама; обавља стручне послове у поступку издавања посебних ознака и налепница; врши пријем и проверу формалне
исправности банкарских гаранција и уговора о наменском
депозиту, учествује у комисијском поступку извлачења
односно утврђивања добитака у класичним играма на
срећу, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Опис послова: Прикупља податке за обрачун накнада
за игре на срећу на основу решења о добијеној дозволи,
одобрењу, односно сагласности за приређивање игара на
срећу; проверава и обрађује математичку тачност, формалну исправност и потпуност извештаја које приређивачи
достављају Управи; покреће и води поступак канцеларијске
контроле; даје предлоге о благовременом активирању банкарских гаранција и уговора о наменском депозиту и спроводи поступак активирања банкарских гаранција и уговора о наменском депозиту; припрема и израђује записнике
и доноси решења и друге акте у поступку канцеларијске
контроле; разматра примедбе приређивача и прати извршење наложених мера у поступку канцеларијске контроле;
израђује месечне и годишње извештаје о раду у поступку
канцеларијске контроле, као и извештаје на захтев других
органа; израда захтева за покретање прекршајног поступка и сарадња са прекршајним судовима из делокруга рада
Групе, учествује у комисијском поступку извлачења односно утврђивања добитака у класичним играма на срећу,
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, друштвено-хуманистичких, или техничко-технолошких наука на основним акaдемским студијама,
у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, најмање
9 месеци радног искуства у струци или најмање 5 година
радног стажа у државним органима, положен државни
стручни испит, као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких, друштвено-хуманистичких, или техничко-технолошких наука на основним акaдемским 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 3 године
радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и испит за инспектора, као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.

У изборном поступку за сва извршилачка радна
места проверавају се 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).

5. Радно место за електронски надзор и
аналитичке послове, звање саветник
Одељење за канцеларијски и електронски
надзор, Група за електронски надзор и
аналитику
2 извршиоца

Опис послова: Обавља континуиран електронски надзор
над радом свих аутомата за игре на срећу, уплатно-исплатних места кладионица и уређајима за игре на срећу преко
средстава електронске комуникације; прикупља добијене
податке остварене електонским надзором и податке из
извештаја достављених од стране приређивача игара на
срећу о оствареном промету и исте анализира и упоређује;
информише руководиоца Групе о неправилностима које су
утврђене надзором и израђује извештаје о плаћеним накнадама од стране приређивача игара на срећу; евидентира, ажурира и прати прегледе плаћених накнада и израђује
извештаје за инспекторе канцеларијске контроле о доспелим, а неуплаћеним накнадама за игре на срећу; даје предлоге при изради софтвера за евидентирање обавеза приређивача по основу накнаде за игре на срећу; учествује у
изради посебне ознаке које се истичу на улазу у играчницу,
кладионицу или уплатно место кладионице и налепнице за
за обележавање и регистрацију аутомата и столова; преузима и евидентира извештаје добијене од Државне лутрије

III Место рада за сва радна места: Београд.
IV 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. Кандидатима који учествују у
изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

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.
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:
За радно место под редним бројем 1 и 2:
- посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијски послови (општи управни поступак и управни
спорови, основи казненог права и казненог поступка, основи прекршајног права и прекршајни поступак) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (израда секторских анализа) провераваће се путем симулације (писмено);
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- посебне функционалне компетенције за радно место прописи из надлежности органа (Закон о играма на срећу)
и прописи из делокруга радног места (Закон о спречавању
прања новца и финансирања тероризма) - провераваће се
путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 3:
- посебна функционална компетенција за област рада
административни послови (канцеларијско пословање,
методе и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података) - провераваће се путем
симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за радно место прописи из надлежности органа, Закон о играма на срећу
- провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција прописи из делокруга радног места (Закон о спречавању прања новца и
финансирања тероризма) - провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 4:
- посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијски послови општи управни поступак и управни
спорови, основи казненог права и казненог поступка, основи прекршајног права и прекршајни поступак - провераваће се путем симулације (усмено);
- 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 и
израда секторских анализа) - провераваће се путем симулације (писмено);
- посебнe функционалнe компетенцијe за радно место прописи из надлежности и организације рада органа и прописи из делокруга радног места (Закон о играма на срећу и
Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма) - провераваће се путем, симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 5:
- посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (базе података, Оffice пакет и
интернет технологије, хардвер, информациона безбедност)
- провераваће се путем симулације (писмено);
- 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 и
израда секторских анализа) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебнe функционалнe компетенцијe за радно место прописи из надлежности и организације рада органа (Закон
о играма на срећу) и прописи из области делокруга радног
места (Закон о спречавању прања новца и финансирања
тероризма) - провераваће се путем, симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 6:
- посебна функционална компетенција за област рада:
управно-правни послови - област знања и вештина из
посебних управних поступака - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за радно место прописи из надлежности и организације рада органа (Закон о
играма на срећу) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција прописи из области
делокруга радног места (Закон о облигационим односима)
- провераваће се путем симулације (усмено).
Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места: Понашајне компетенције (управљање
информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и
интегритет и управљање људским ресурсима) - провераваће
се путем психометријских тестова, узорка посла и интервјуа
базираном на компетенцијама.
Интервју са комисијом и вредновање кандидата за
сва извршилачка радна места: 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.
V Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве
који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства финансија - Управа за
игре на срећу и у штампаној верзији на писарници Управе
за заједничке послове републичких органа на Новом Београду у улици Омладинских бригада 1, где је седиште Управе за игре на срећу.
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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.
VI Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве за конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом
или предају непосредно на писарници Министарства
финансија - Управа за игре на срећу, односно писарници
Управе за заједничке послове Републичких органа Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд, са назнаком „За
јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.
VII Лица које је задужено за давање обавештења:
Рајка Мусић и Драгана Станковић, тел: 011/3117-293, Министарство финансија - Управа за игре на срећу, од 10.00 до
13.00 часова.
VIII Рок за подношење пријава: Рок за подношење
пријаве је осам дана и почиње да тече наредног дана од
дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
IX 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.
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.

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 Трајање радног односа: За сва радна места радни
однос се заснива на неодређено време. Кандидати који
први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на
рад под условом да тај испит положе до окончања пробног
рада. Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима,
којим је прописано 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.
XIII Провера компетенција учесника конкурса проверава се 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 25.09.2019. године, о чему ће учесници конкурса
бити обавештени телеграмом на 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 Михаила Пупина 2 (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом
ће се обавити у просторијама Министарства финансија Управа за игре на срећу (Омладинских бригада 1, четврти
спрат). 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 адресе), које наведу у
својим обрасцима пријаве.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в.д. директор Управе за игре на срећу.
Овај конкурс се објављује на веб-страници Министарствa
финансија - Управе за игре на срећу: www.uis.gov.rs, на
веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs, на порталу е-Управе, на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду,
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. 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.
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 Министарствa
финансија - Управа за игре на срећу, Омладинских бригада
1, 11000 Београд.

Школа је знање,
посао је занат
21.08.2019. | Број 843-844 |
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МИНИСТАРСТВО ЗА РАД,
ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
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: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
Београд, Немањина 22-26
II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место систем архитекта
информационих система, звање
самостални саветник

Одељење за развој и одржавање
информационог система и техничку
подршку, Сектор за финансијско управљање,
рачуноводство и контролинг
1 извршилац
Опис посла: води рад стручних тимова за израду пројектних задатака и техничких спецификација и спроводи
активности на развоју и унапређењу интегрисаног информационог система; анализира потребе за интеграцијом
различитих система, води рад тимова на реализацији предлога технолошких решења и реализацији пројеката; води
пројекте интеграција и имплементације информационих
система из свих области рада Министарства; надгледа рад
система интегрисаног информационог система и учествује
у обезбеђењу континуитета рада; организује, спроводи,
координира израду документације везане за процесе, процедуре, правилнике, корисничка и техничка упутства за
информационе система који су у надлежности Одељења;
израђује и ажурира упутства, пројектну и корисничку
документацију, учествује у изради предлога процедура и
извештаја у области интегрисаног информационог система; идентификује потребе за набавкама, израђује и верификује део конкурсне документације у складу са усвојеним
процедурама, предлаже покретање набавке, прати реализацију уговора за које је одговоран; сарађује са спољним
пословним партнерима по питањима одржавања и развоја
интегрисаног информационог система; обавља све остале
послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно научног поља техничко-технолошких наука или природно-математичких наука
на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно
искуство у струци од најмање пет година, кao и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

2. Радно место инжењер за безбедност
информационих система, звање виши
саветник

Одељење за развој и одржавање
информационог система и техничку
подршку, Сектор за финансијско управљање,
рачуноводство и контролинг
1 извршилац
Опис посла: прати законску регулативу, сарађује са корисницима информационих система и спољним сарадницима у
циљу предлагања и реализације унапређења безбедности
ИТ решења и координише поступке решавања инцидената и захтева за променама из домена информационе безбедности; имплементира, надгледа и оперативно одржава
безбедоносне системе; спроводи имплементацију нових
система и технологија са циљем унапређења безбедности
ИТ система; води рад стручних тимова за израду пројектних задатака и техничких спецификација и спроводи активности на развоју и унапређењу безбедносних стандарда у
складу са развојем нових технологија; учествује у реализацији пројеката у складу са усвојеним планом и одлукама
о формирању пројектног тима; имплементира и надгледа
механизме и стандарде у домену безбедности ИТ система;
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прати и коригује усклађеност захтева за унапређењем система са усвојеним безбедоносним политикама и процедурама; обезбеђује процедуре и политике са циљем континуитета рада ИТ инфраструктуре и ИТ сервиса; организује,
спроводи, координира израду документације везане за
процесе, процедуре, правилнике, корисничка и техничка
упутства у домену информационе безбедности; идентификује потребе за набавкама, израђује и верификује део конкурсне документације у складу са усвојеним процедурама,
предлаже покретање набавке, прати реализацију уговора
за које је одговоран; иницира, контролише и по потреби
израђује анализе и извештаје из домена информационе
безбедности у складу са интерном регулативом и законским обавезама; сарађује са спољним пословним партнерима по питањима одржавања и развоја ИТ безбедности;
обавља све остале послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно научног поља техничко-технолошких наука или природно-математичких наука
на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно
искуство у струци од најмање седам година, кao и потребне
компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.

3. Радно место за контролу рада
инспекцијског надзора, звање
самостални саветник

Група унутрашње контроле инспекције
1 извршилац
Опис посла: учествује у припреми предлога препорука и
упутстава за унапређење рада у вршењу инспекцијског надзора; учествује у припреми основа за израду налога, упутстава
и инструкција и других аката у вези са процедуром унутрашње
контроле; разматра притужбе на незаконит или неправилан рад инспектора и државног службеника овлашћеног за
вршење инспекцијског надзора, прикупља одговарајуће доказе за поступке утврђивања њихове одговорности и припрема одлуке о поступању по притужбама; обавља непосредне
надзоре ради провере навода из пријава и притужби на рад
инспектора и државног службеника овлашћеног за вршење
инспекцијског надзора и предлаже мере за унапређење рада
инспектора; предузима радње на откривању и спречавању
противправног и несавесног чињења у раду инспектора и
државног службеника овлашћеног за вршење инспекцијског надзора; учествује у анализи и изради свих релевантних
извештаја из надлежности Групе; обавља све остале 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 четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит,
радно искуство у струци од најмање пет година, од чега три
године радног искуства на пословима инспекцијског надзора или најмање седам година радног искуства на пословима примене прописа о управном поступку и/или припреме
и давања мишљења о прописима у управним областима и/
или примене прописа у судском поступку, положен испит
за инспектора, кao и потребне компетенције за рад на радном месту.
Место рада: Београд.
III 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. Кандидатима који учествују у
изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

вању 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.
IV 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:
За радно место под редним бројем 1:
- посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (TCP/IP и DNS и серверски оперативни системи (MS Windows, *nix); базе података; програмски језик; системи дељења ресурса; оffice пакет и интернет
технологија; хардвер; информациона безбедност) - провераваће се путем симулације (писмено);
- 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;
израда секторских анализа) - провераваће се путем симулације (писмено);
- посебна функционална компетенција за радно место познавање рада у апликативним софтверима - провераваће се путем симулације (писмено);
- посебна функционална компетенција за радно место знање енглеског језика (ниво Б2) - усмено путем разговора.
Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о знању енглеског језика,
на траженом нивоу, и желите да на основу њега будете
ослобођени 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), 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 усмене провере.
За радно место под редним бројем 2:
- посебна функционална компетенција за област рада
информатички послови (TCP/IP и DNS и серверски оперативни системи (MS Windows, *nix); базе података; програмски језик; системи дељења ресурса; оffice пакет и интернет
технологија; хардвер; информациона безбедност) - провераваће се путем симулације (писмено);
- 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;
израда секторских анализа) - провераваће се путем симулације (писмено);
- посебна функционална компетенција за радно место познавање рада у апликативним софтверима - провераваће се путем симулације (писмено);
- посебна функционална компетенција за радно место знање енглеског језика (ниво Б2) - усмено путем разговора.
Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, потврду
или други одговарајући доказ о знању енглеског језика,
на траженом нивоу, и желите да на основу њега будете
ослобођени 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), 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 усмене провере.

У изборном поступку за сва извршилачка радна
места проверавају се:
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).

За радно место под редним бројем 3:
- посебна функционална компетенција за област рада
инспекцијски послови (општи управни поступак и управни
спорови; основи казненог права и казненог поступка) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (израда секторских анализа) провераваће се путем симулације (писмено);
- посебна функционална компетенција за радно место релевантни прописи из делокруга радног места ( Закон о
раду и Закон о социјалној заштити) - провераваће се путем
симулације (усмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“, ако поседујете важећи
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о позна-

V Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и оства-
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ривање резултата, орјентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем
психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

XIII 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.

VI Интервју са комисијом и вредновање кандидата
за сва извршилачка радна места: 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.

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.

VII Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве за конкурс: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, 11000
Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање
извршилачких радних места”.
VIII Лицa којa су задужена за давање обавештења:
Олга Пуљевић и Анђела Роглић, тел: 011-3613-490, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
од 10,00 до 13,00 часова.
IX 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.
X Рок за подношење пријава: рок за подношење
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од
дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа
Националне службе за запошљавање.
XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања или у штампаној верзији
на писарници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 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.
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.
XII 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). За радно место под редним
бројем 3. оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци од најмање пет година, од чега три
године радног искуства на пословима инспекцијског надзора или најмање седам година радног искуства на пословима примене прописа о управном поступку и/или припреме
и давања мишљења о прописима у управним областима и/
или примене прописа у судском поступку.
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.
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Докази се достављају на наведену адресу Министарства.
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.
XIV Трајање радног односа: За сва радна места радни
однос заснива се на неодређено време.
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном
органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци.
Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе у року од
шест месеци од дана заснивања радног односа.
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.
XV 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 5. септембра 2019. године, о чему ће учесници
конкурса бити обавештени телеграмом на 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
Михаила Пупина 2 (источно крило). Провера посебних
функционалних компетенција и интервју са Конкурсном
комисијом ће се обавити у просторијама Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 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, или путем телеграма на адресу коју су
навели у обрасцу пријаве.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. 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.
Кандидати који немају положен испит за овлашћеног
интерног ревизора у јавном сектору примају се на рад и
могу обављати послове овлашћеног интерног ревизора у
јавном сектору, односно руководиоца јединице за интерну
ревизију, најдуже годину дана од дана завршетка обуке
коју организује Централна јединица за хармонизацију
Министарства финансија, у ком року је дужан да положи
испит (ова напомена се односи само за радно место под
редним бројем 10.)
Лице на пробном раду које је радни однос засновало на
радном месту инспектора на неодређено време и лице које
је засновало радни однос на радном месту инспектора на
неодређено време, а нема положен испит за инспектора,
полаже испит за инспектора у року од шест месеци од дана
заснивања радног односа (ова напомена се односи само за
радно место под редним бројем 3.)

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису
именовани јавни бележници, приложени докази могу бити
оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским
управама, као поверени посао), биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар за рад, запошљавања, борачка и социјална
питања.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.
minrzs.gov.rs) и огласној табли Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: на интерент презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.
rs, на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној
табли и периодичном издању огласа Националне службе за
запошљавање.
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.
Образац пријаве на конкурс, за сва радна места, може се
преузети на званичној интернет презентацији Службе за
управљање кадровима и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања или у штампаној верзији
на писарници Министарства за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања, Београд, Немањина 22-26.

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка,
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18),
члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник
РС“, број 2/19) и Закључака Комисије за давање сагласности за
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-2993/2019 од 26. марта 2019.
године и Закључка о измени наведеног Закључка Комисије 51
број 112-6136/2019 од 26. јуна 2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место: Генерални
секретаријат Владе, Београд, Немањина 11
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за послове односа са
иностранством

у Служби Одбора за односе са иностранством,
у Сектору за припрему
и и обраду седница Владе и радних тела
Владе, звање самостални саветник
1 извршилац
Опис послова: Прикупља и припрема материјале за седницу Одбора; врши обраду материјала за седницу Одбора;
усклађује ставове министарстава и посебних организација
пре разматрања предлога материјала на седници Одбора;
припрема извештај за Владу и закључке Одбора; координира са министарствима и посебним организацијама у погледу
реализације закључака Одбора, а ради обезбеђења припреме
материјала за Владу сагласно закључцима Одбора; координира са министарствима и посебним организацијама у циљу припреме пречишћених текстова аката донетих на седници Владе; учествује у изради записника Владе из делокруга Одбора;
прикупља информације од органа државне управе и других
органа и тела из делокруга рада Одбора, прати и обрађује ове
материјале за потребе Одбора; обавља и друге послове по
налогу секретара Одбора.
Услови: стечено високо образовање из научне области
правне науке или научне, односно стручне области у оквиру
образовно научног поља природно-математичких или техничко-технолошких 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 и најмање пет година радног искуства
у струци; положен државни стручни испит, као и потребне
компетенције за обављање послова радног места разврстано
у звање самостални саветник.

21.08.2019. | Број 843-844 |

25

Администрација и управа

2. Радно место за међународну сарадњу
и издавање идентификационих
докумената

у Групи за међународну сарадњу и
издавање идентификационих докумената
запосленима у посебним организацијама, у
Одсеку за међународну сарадњу и издавање
идентификационих докумената запосленима
у посебним организацијама у Сектору за
међународну и развојну сарадњу, звање
саветник
1 извршилац
Опис послова: Обавља послове који се односе на пријем
и обраду захтева и издавање идентификационих докумената, које у складу са посебним актима Владе издаје Генерални
секретаријат Владе; учествује у сарадњи са другим државним
органима у вези издавања наведених идентификационих
докумената; пружа подршку у сарадњи Генералног секретаријата Владе са страним владиним и невладиним организацијама, дипломатско-конзуларним представништвима страних земаља у Републици Србији, дипломатско-конзуларним
представништвима Републике Србије у иностранству и мултилатералним организацијама; учествује у изради међународних билатералних и мултилатералних споразума, докумената,
аката и међународних преписки из надлежности Сектора;
обавља преводилачке послове за потребе Сектора и обавља
друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету и најмање три године радног искуства
у струци; положен државни стручни испит, као и потребне
компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Београд, Немањина 11.
III 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.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку за оба извршилачка радна
места проверавају се 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 комуникацијa - провераваће се путем симулације
(писмено).
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.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
IV 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:
За радно место под редним бројем 1:
- посебна функционална компетенција за област рада нормативни послови (припрема и израда стручних мишљења и
образложења различитих правних аката (нацрта прописа,
међународних уговора, итд.)) - провераваће се писмено путем
писане симулације;
- 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 писане симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место (прописи из делокруга радног места) - Закон о Влади и Пословник
Владе - провераваће се писмено путем писане симулације.
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За радно место под редним бројем 2:
- посебна функционална компетенција за област рада послови међународне сарадње и европских интеграција (пословно
дипломатски протокол и дипломатска пракса) - провераваће
се писмено путем писане симулације;
- посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података
из различитих извора укључујући способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) - провераваће се писмено путем писане симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место (прописи
из делокруга радног места) - Закон о потврђивању споразума
између Републике Србије и Транспортне заједнице о седишту
Сталног секретаријата Транспортне заједнице - провераваће се
писмено путем писане симулације;
- посебна функционална компетенција за радно место енглески језик, ниво Б1 - провераваће се увидом у сертификат
или усмено путем разговора са кандидатом.
Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, потврду или
други одговарајући доказ о знању енглеског језика, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени 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), 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 усмене провере.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на
сајту Генералног секретаријата Владе www.gs.gov.rs.
V Понашајне компетенције: За оба радна места (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање
резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и
одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност
и интегритет), провераваће се путем психометријских тестова
- стандардизовани инструмент (писмено), узорка понашања и
интервјуа базираног на компетенцијама (усмено).
VI Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа провераваће се путем интервјуа са Комисијом (усмено).
VII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве
за конкурс: Генерални секретаријат Владе, Немањина 11, 11000
Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.
VIII Лица које је задужено за давање обавештења:
Наташа Ковачевић, тел. 011/3617-745, Генерални секретаријат Владе, од 10.00 до 13.00 часова.
IX 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.
X Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријаве
је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве
који је доступан на интернет презентацији Генералног секретаријата Владе или у штампаној верзији на писарници Генералног секретаријата Владе, Немањина 11, Београд.
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.
XII 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) и оригинал
или оверена фотокопија потврде да кандидату раније није
престајао радни однос у државном органу због теже повреде
радне дужности из радног односа издате од стране државних
органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу.

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.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод
из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење
о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18) 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.
XIII 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 Генералног секретаријата
Владе, Немањина 11, Београд.
Кандидати који конкуришу на оба радна места, с обзиром
да 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.
XIV Трајање радног односа: Радни однос се заснива на
неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни
однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању
од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног
испита примају се на рад под условом да тај испит положе до
окончања пробног рада. Сагласно члану 9 Закона о државним
службеницима, којим је прописано 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.
XV Провера компетенција учесника конкурса проверава се 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.
септембра 2019. године, о чему ће учесници конкурса бити
обавештени на контакте (бројеве телефона или имејл-адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве. 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 Генералног секретаријата Владе (Немањина 11). 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.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао
Генерални секретар Владе.
Овај конкурс се објављује на веб-страници Генералног секретаријата Владе: www.gs.gov.rs, на веб-страници Службе за
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе,
на огласној табли, веб-страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
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Администрација и управа
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.
Обрасци пријаве на конкурс, за оба радна места, могу се преузети на званичној интернет презентацији Генералног секретаријата Владе или у штампаној верзији на писарници Генералног секретаријата Владе, Београд, Немањина 11.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ФИСКАЛНИ САВЕТ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14,
94/17 и 95/18), члана 9 став 3 Уредбе о интерном и јавном
конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, 2/19), члана 3 став 5 Правилника
о попуњавању радних места у стручним службама Фискалног савета број: 110-00-3/2019-03 од 25. јула 2019. године
и Одлуке Народне скупштине Републике Србије, Одбора за
административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања
о утврђивању максималног броја запослених на неодређено
време у стручним службама Фискалног савета у 2019. години, 21 Број 112-138/19 од 8. фебруара 2019. године, Фискални
савет оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ
МЕСТА У СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА
ФИСКАЛНОГ САВЕТА
I Орган у коме се попуњава радно место: Фискални
савет, Београд, Немањина 17
II Радно место које се попуњава:

Фискални аналитичар

у Сектору за фискалну политику и јавне
финансије, прва група положаја
1 извршилац
Опис послова: обавља послове анализе текућих макроекономских кретања; проверава валидност фискалних пројекција у нацрту Фискалне стратегије Владе и Предлогу закона
о буџету Републике Србије; прати усклађеност реализације
јавних прихода и јавних расхода с годишњим буџетским планом и процењује узроке одступања; анализира финансијске
извештаје и пословне резултате јавних и државних предузећа; прати извршење буџета локалних самоуправа и анализира укупан фискални резултат локалног нивоа власти;
обавља и друге релевантне фискалне анализе из надлежности Фискалног савета; обавља и друге послове по налогу
главног економисте.
Услови: факултетска диплома, мастер економије или дипломирани економиста, најмање три године радног искуства
у области јавних финансија, фискалне политике и макроекономске анализе, положен државни стручни испит, као и
потребне компетенције за рад на радном месту.
III Место рада: Београд, Немањина 17.
IV 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:
1) организација и рад државних органа РС - провераваће се
путем теста (писмено);
2) дигитална писменост - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару);
3) пословна комуникација - провераваће се путем симулације
(писмено).
Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења
интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације),
ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из
наведених области, на траженом нивоу и жели да на основу
њега буде ослобођен тестирања компетенције - „дигитална
писменост”, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и
у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави 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.
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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.
Провера посебних функционалних компетенција:
1) посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података
из различитих извора, укључујући и критичка вредновања
и анализирања доступних информација) - провераваће се
путем симулације/усмено);
2) посебна функционална компетенција за одређено радно
место прописи из делокруга радног места за област фискални систем и јавне финансије - провераваће се путем симулације/усмено);
3) посебна функционална компетенција за одређено радно место - аналитички алати за макроекономске и фискалне
анализе (статистичка анализа, анализа садржаја, једнодимензионална и вишедимензионална анализа временских серија,
економетрија упоредних и панел података) - провераваће се
путем симулације/усмено);
4) посебна функционална компетенција за одређено радно
место енглески језик Ц1- провераваће се путем симулације
писмено.
Напомена: У погледу провере посебне функционалне компетенције „Енглески језик Ц1” ако кандидат поседује важећи
сертификат или други одговарајући доказ о поседовању
знања енглеског језика Ц1, неопходно је да уз пријавни образац достави 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.
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) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном 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 а
информације o материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција се могу наћи на
сајту Фискалног савета, www.fiskalnisavet.rs, у секцији „Конкурси”.
V Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава
је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање - листу „Послови” .
VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на сајту Службе за управљање кадровима
и Фискалног савета или се могу узети у штампаној верзији у
писарници Управе за заједничке послове републичких органа
у Београду, 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. Подносиоци пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема
пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у
пријави назначио за доставу обавештења.
Доказ који се прилаже уз образац пријаве је писани доказ о
знању рада на рачунару и доказ о знању енглеског језика Ц1.
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ о
знању рада на рачунару и знању енглеског језика Ц1 биће
ослобођени провере тих компетенција, сем уколико комисија
одлучи да се приложени доказ не може прихватити као доказ
којим се кандидат ослобађа од провере опште функционалне
компетенције „Дигитална писменост” и посебне функционалне компетенције „Енглески језик Ц1”.
VII Докази који 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 која
је наведена у условима за радно место; 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 1.
марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. Фотокопије докумената које нису оверени од
надлежног органа неће се разматрати.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о
положеном правосудном испиту.
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.
VIII 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 поштом на адресу: Фискални
савет, 11124 Београд, Немањина 17, или предају непосредно на писарници Управе за заједничке послове републичких
органа, Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс”.
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 13. септембра 2019. године, о чему ће кандидати бити обавештени
на бројеве телефона или електронске адресе које су навели
у својим пријавама.
Провере општих функционалних компетенција (осим писмене провере „Дигитална писменост”), посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се
обавити у Фискалном савету, Београд, Немањина 17. Провера
опште функционалне компетенције „Дигитална писменост” и
провера понашајних компетенција ће се обавити у Служби за
управљање кадровима, Палатa „Србија“ Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило).
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 електронске адресе), које наведу у својим
пријавама.
X 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.
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XI Трајање радног односа: За оглашено радно место радни однос се заснива на неодређено време.
XII Лице задужено за давање обавештења: Златиборка
Андрејић и Ана Веховец, тел. 011/333-8257.
XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац
пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом
на адресу: Фискални савет, 11124 Београд, Немањина 17
или предају непосредно на писарници Управе за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26,
са назнаком „За јавни конкурс”.
НАПОМЕНЕ: 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 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.
Кандидати без положеног државног стручног испита примају
се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао председник Фискалног савета.
Овај конкурс се објављује на сајту Фискалног савета: www.
fiskalnisavet.rs и огласној табли Фискалног савета, на сајту
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на сајту, огласној табли и периодичном издању
огласа „Послови” 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.

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
На основу члана 54 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка,
64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) 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: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд,
Немањина 22-26
II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за правне послове,
звање саветник

Одсек за развој и управљање железничком
инфраструктуром, Одељење за железничку
инфраструктуру и интермодални транспорт,
Сектор за железнице и интермодални
транспорт
1 извршилац
Опис послова: Израђује нацрте закона, других прописа и
општих аката из области железнице и интермодалног транспорта и жичара; прати и имплементира прописе ЕУ из области
железнице и интермодалног транспорта и жичара; даје мишљења у вези са применом закона и других прописа из области
железнице и интермодалног транспорта и жичара; припрема
мишљења на нацрте закона и других правних аката чији су
предлагачи други органи државне управе; учествује у изради предлога основа за вођење преговора са међународним
финансијским институцијама; учествује у припреми предлога
уговора са железничким компанијама, као и финансијским
институцијама и прати реализацију зајмова; припрема предлоге аката којима се даје сагласност Владе на одлуке „Железнице Србије” а.д; „Инфраструктура железнице Србије” а.д,
„Србија Карго” а.д. и „Србија Воз” а.д; учествује у процесу
реформе железничког сектора; обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистич-
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ким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у
струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Београд.

2. Радно место за економику
железничког саобраћаја, звање:
саветник

Група за железнички и интермодални
транспорт и међународне послове,
Одељење за железничку инфраструктуру
и интермодални транспорт, Сектор за
железнице и интермодални транспорт,
систематизовано под редним бројем 37.
Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места које је
разврстано у звање саветник
1 извршилац
Опис послова: Припрема извештаје, анализе и информације из области економике железничког саобраћаја; учествује
у изради прописа из области железничког и интермодалног
транспорта; прати примену прописа из области железничког
и интермодалног транспорта; учествује у раду са финансијским институцијама, прати финансијску реализацију пројеката;
анализира и прати економске утицаје на транспорт, као и утицај транспортних трошкова на привреду; учествује у раду на
прилагођавању тарифног система и политике цена у железничком саобраћају, развија моделе финансирања железничке инфраструктуре, као и методологије за висину накнаде за
коришћење железничке инфраструктуре; анализира и прати
реализацију уговора о обавези јавног превоза у железничком
транспорту и припрема и израђује мишљења о реализацији
уговора о обавези јавног превоза у железничком саобраћају;
учествује у анкетирању пружаоца и корисника услуга у вези
са предлозима за побољшање постојећег стања; припрема
мишљења на програме пословања „Србија Воз” а.д. и „Србија
Карго” а.д; учествује у преговорима за закључивање уговора
са међународним финансијским организацијама; обавља и
друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из стручне области
саобраћајног инжењерства; из стручне области грађевинског
инжењерства; из научне области економске науке или из научне области правне науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, најмање три године радног искуства у
струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.
Место рада: Београд.
III 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. Кандидатима који учествују у изборном
поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.
У изборном поступку за сва извршилачка радна
места проверавају се 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).
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.
IV 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:

За радно место под редним бројем 1:
- посебна функционална компетенција за област рада нормативни послови (законодавни процес) - провераваће се путем
симулације (писмено);
- посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и
организације органа (Закон о железници) - провераваће се
путем симулације (писмено);
- посебна функционална компетенција за радно место - страни језик (знање енглеског језика - ниво А2) - провераваће се
путем теста.
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 путем симулације (писмено);
- посебна функционална компетенција за радно место - професионално окружење, прописи и акти из надлежности и
организације органа (Закон о железници) - провераваће се
путем симулације (писмено);
- посебна функционална компетенција за радно место - страни језик (знање енглеског језика - ниво А2) - провераваће се
путем теста.
Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, потврду или
други одговарајући доказ о знању енглеског језика, на траженом нивоу, и желите да на основу њега будете ослобођени
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),
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 тестирања.
V Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места: 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.
VI Интервју са комисијом и вредновање кандидата
за сва извршилачка радна места: 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.
VII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за конкурс: Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних
места”.
VIII Лицa којa су задужена за давање обавештења:
Радмила Матић и Луција Девић тел: 011/3622-064, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, од 10.00
до 13.00 часова.
IX 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.
X Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за
управљање кадровима и Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре или у штампаној верзији на
писарници Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, 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.
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.
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Администрација и управа
XII 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.
XIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа
са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет (5)
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 Министарства. 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.
XIV Трајање радног односа: За сва радна места радни
однос заснива се на неодређено време. Кандидати који први
пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад под условом да
тај испит положе до окончања пробног рада. 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.
XV 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 16. септембра 2019. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на бројеве телефона или имејл-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 Михаила Пупина
2 (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре (Немањина 22-26). 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.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима / уверење о положеном
правосудном испиту. 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.

Бесплатна публикација о запошљавању

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовала министарка грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре. Овај конкурс се објављује на
интернет презентацији (www.mgsi.gov.rs) и огласној табли
Министарствa грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
на интерент презентацији Службе за управљање кадровима:
www.suk.gov.rs, на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Услови: стечено више образовање у трајању од најмање 2
године или високо образовање стечено на студијама првог
степена - основне академске студије или струковне студије, у
обиму 180 ЕСПБ бодова из научне области: медицинске науке
- виша медицинска школа смер за физиотерапеута у оквиру
образовно-научног поља медицинске науке.

На интернет презентацији Службе за управљање кадровима:
www.suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашених
радних места.

Кандидати морају да испуњавају опште услове за рад у
државним органима предвиђене законом, посебне услове
прописане Законом о полицији (члан 137 и 138) и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
у Министарству унутрашњих послова.

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.
Образац пријаве на конкурс, за сва радна места, може се
преузети на званичној интернет презентацији Службе за
управљање кадровима и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре или у штампаној верзији на писарници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26.

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
На основу члана 135 Закона о полицији („Службени гласник
РС“, бр. 6/16, 24/18 и 87/18), и члана 2, а у вези са чланом 6 и 7
Уредбе о спровођењу јавног конкурса за попуњавање радних
места полицијских службеника у Министарству унутрашњих
послова („Службени гласник РС“, бр. 18/19), Сектор за људске
ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА
Орган у коме се попуњаваjу радна места: Министарство
унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе
Место рада: СИВ 2, Булевар др Зорана Ђинђића 104, Нови
Београд
Радно место које се попуњава:

Струковни физиотерапеут I

у Одсеку за здравствену превенцију, Одељење
за здравље запослених и безбедност на
раду - 1 (један) извршилац, р.б. радног места
08.8.1.5 у акту о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Министарству
унутрашњих послова
Врста радног односа: радни однос на неодређено време
или на одређено време у својству приправника.
Опис послова: спроводи физикалну и кинези терапију; води
евиденцију о спроведеним терапијама; води евиденцију o потрошњи санитетског материјала, лекова и требује медицинска
средстава и апаратуру; учествује у тиму за здравствену селекцију кандидата за пријем у образовне институције Министарства и за пријем у радни однос; врши санитетска обезбеђења
следећих активности Министарства: санитетско обезбеђење
бојевог гађања, санитетско обезбеђење приликом транспорта и уништавања минско-експлозивних материја и токсичних
и других материја опасних по живот и здравље, санитетско
обезбеђење јавних скупова где долази до нарушавања ЈРМ-а
у већем обиму, санитетско обезбеђење приликом посете страних државника, санитетска обезбеђења провера физичких
способности и оперативних полицијских вештина, санитетска
обезбеђења у свим ванредним ситуацијама, санитетско обезбеђење курсева и обука, на терену и по отежаним временским
и микроклиматским условима где је изложен нередовности у
раду и других активности Министарства где год је потребно
ангажовање санитетске екипе; даје предлоге за организационо и нормативно унапређење из делокруга рада; усваја принципе, нове методе и технике и примењује искуства најбољих
примера из праксе у области рада; непосредно учествује у
унапређењу стручне оспособљености запослених за успешан
и квалитетан рад у условима примене савремених средстава
и метода; припрема податке неопходне за израду нацрта и
предлога прописа и општих аката из делокруга рада; спроводи и прати примену законских и подзаконских прописа, интерних обавезујућих аката и стратешких докумената из делокруга
рада; припрема и израђује евиденције, анализе, извештаје и
информације у складу са захтевима посла и степеном образовања; одлаже, чува и архивира документацију у складу
са прописима; обавља и друге унутрашње послове који су у
непосредној вези са полицијским пословима, а који му се ставе
у задатак по налогу надређеног руководиоца.

Као посебан услов за рад на наведеном радном месту
захтева се Лиценца за рад Коморе медицинских сестара
и здравствених техничара Србије.

У изборном поступку проверавају се: формално-правни
услови – увидом у податке из пријаве и на основу расположиве документације; техничке компетенције (знања и вештине) – писаним тестом знања који садржи и питање у виду
решавања конкретног проблема, задатка и ситуације (студија случаја); психолошки захтеви и базичне компетенције
– стандардизованим психолошким тестовима и психолошким
интервјуом; здравствена способност – обављањем лекарског
прегледа у референтној здравственој установи; интервју –
полуструктурисаним интервјуом.
Знања, вештине и стручна оспособљеност, потребне за рад на радном месту, а које се проверавају и
оцењују у изборном поступку су: знање из области рада
на радном месту, у складу са описом посла радног места;
основно познавање Закона о безбедности и здрављу на раду,
Закона о здравственој заштити, Закона о здравственом осигурању, Закона о пензијском и инвалидском осигурању и Закона
о полицији.
Датум оглашавања: 15.08.2019. године. Овај оглас
објављује се на интранет и интернет страници Министарства унутрашњих послова и огласној табли Сектора за
људске ресурсе, у дневном листу „Политика“ и на интернет
презентацији и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Десет
дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Политика“ и почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс
објављен.
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе, Булевар др Зорана Ђинђића 104, 11070 Нови Београд (писарница
СИВ-а 2 или путем поште), са назнаком „За јавни конкурс за
радно место струковни физиотерапеут I“.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Стефани Цако, 011/2740-000, локал 402-81, у периоду од
13.00 до 15.00 часова, сваког радног дана.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: образац пријаве на конкурс - дат је уз овај оглас, чини његов
саставни део и исти је неопходно попунити и својеручно
потписати; кратка биографија; оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању у складу са прописаним условом у погледу образовања; оверена фотокопија лиценце за
рад Коморе медицинских сестара и здравствених техничара
Србије; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених Републике Србије; оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству Републике Србије (са
датумом издавања не старијим од шест месеци); оригинал
уверења основног и вишег суда да се против кандидата не
води кривични поступак (са датумом издавања не старијим
од шест месеци); очитана лична карта са чипом или оверена
фотокопија личне карте која није чипована; оверена фотокопија радне књижице или извода из електронске базе података Централног регистра Фонда за пензијско-инвалидско
осигурање; оверене фотокопије исправа којима се доказују
подаци о радном искуству (потврде, решења и други акти из
којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом
и у ком периоду је стечено радно искуство), уколико кандидат
исто поседује; оверена фотокопија исправа којима се доказују
подаци о стручном оспособљавању, усавршавању и посебним
областима знања (уколико кандидат исто поседује); оверена
фотокопија уверења о положеном стручном испиту (уколико
кандидат исто поседује); доказ да кандидат има пријављено
пребивалиште на територији Републике Србије - најмање
годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам
прибавити податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција или ће то орган учинити уместо њега.
Образац изјаве је неопходно попунити и својеручно потписати. 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, при-
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ложeни докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова,
односно општинским управа као поверени посао). Као доказ
се могу приложити фотокопије докумената које су оверене
пре 01.03.2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
Датум отпочињања изборног поступка: 04.09.2019.
године. Овим се сматра да су сви кандидати који су ушли у
изборни поступак уредно обавештени о отпочињању истог.
НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству Републике Србије, уверење основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични
поступак и доказ да кандидат има пријављено пребивалиште
на територији Републике Србије.
Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), прописано је, између осталог, да у поступку који се
покреће по захтеву странке, орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција, када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка
ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3.)
Потребно је да учесник конкурса достави изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да Министарство прибави
податке о којима се води службена евиденција или да ће то
кандидат учини сам.
Препорука је да учесник конкурса сам достави сву неопходну
документацију у циљу бржег и ефикаснијег спровођења конкурса.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне
пријаве, биће одбачене решењем.
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
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 Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање
код корисника јавних средстава 51 број: 112-8038/2018 од 28.
августа 2018. године, 51 број: 112-1934/2019 од 26. фебруара
2019. године, 51 број: 112-2995/2019 од 26. марта 2019. године
и 51 број: 112-7546/2018 од 26. јула 2019. године, Министарство
финансија оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ
МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство финансија, Београд, Кнеза Милоша 20
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за припрему тендера и
управљање пројектима и уговорима, у
звању саветник

у Одсеку за уговоре о услугама и уговоре о
набавци робе, Одељење за припрему тендера
и управљање пројектима и уговорима, Сектор
за уговарање и финансирање програма из
средстава Европске уније
1 извршилац
Опис послова: Припрема и расписује поступке јавних набавки у складу са планом јавних набавки; обавља послове у вези
са праћењем спровођења пројеката и уговора након потписивања; припрема документацију за спровођење поступака
јавних набавки и пружа информације потенцијалним понуђачима; прати извршење уговора и предлаже измене (анексирање) уговора; учествује у раду управних одбора и одбора за
праћење; учествује у припреми извештаја из делокруга рада
Одељења и обавља друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основ-
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ним 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 3 годинe радног
искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.

2. Радно место за припрему тендера и
управљање пројектима и уговорима, у
звању саветник

у Одсеку за уговоре о извођењу радова
финансираних од стране ЕУ, Одељење за
припрему тендера и управљање пројектима
и уговорима, Сектор за уговарање и
финансирање програма из средстава
Европске уније
1 извршилац
Опис послова: Припрема и расписује поступке јавних набавки у складу са планом јавних набавки; обавља послове у вези
са праћењем спровођења пројеката и уговора након потписивања; припрема документацију за спровођење поступака
јавних набавки и пружа информације потенцијалним понуђачима; прати извршење уговора и предлаже измене (анексирање) уговора; учествује у раду управних одбора и одбора за
праћење; учествује у припреми извештаја из делокруга рада
Одсека и обавља друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 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 3 годинe радног
искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.

3. Радно место за припрему тендера и
управљање пројектима и уговорима, у
звању саветник

у Одсеку за грантове, твининг уговоре и
уговоре прекограничне сарадње, Одељење за
припрему тендера и управљање пројектима
и уговорима, Сектор за уговарање и
финансирање програма из средстава
Европске уније
2 извршиоца
Опис послова: Припрема и расписује поступке јавних набавки
у складу са планом јавних набавки; обавља послове у вези
са праћењем спровођења пројеката и уговора након потписивања; припрема документацију за спровођење поступака
јавних набавки и пружа информације потенцијалним понуђачима; прати извршење уговора и предлаже измене (анексирање) уговора; учествује у раду управних одбора и одбора за
праћење; учествује у припреми извештаја из делокруга рада
Одсека и обавља друге послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 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 3 годинe радног
искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.

4. Радно место за спровођење поступка
оцењивања понуда и уговарање
пројеката у области економског и
инфраструктурног развоја, у звању
саветник
у Одсеку за организацију поступка
оцењивања понуда и уговарање пројеката
у области економског и инфраструктурног
развоја, Одељење за организацију поступка
оцењивања понуда и уговарање, Сектор
за уговарање и финансирање програма из
средстава Европске уније
1 извршилац

Опис послова: Учествује у раду комисија за одабир понуда
за пројекте у области економског и инфраструктурног развоја; врши пријем, завођење и чување пријава и тендерских
понуда; припрема документацију и учествује у спровођењу
појединачних фаза поступка оцењивања понуда, као и у пот-

писивању уговора; прикупља и припрема документа из делокруга Одсека која подлежу ex-ante контроли; врши припрему у
поступку оцењивања понуда и преговарању са циљем закључења уговора; стара се да су подаци, информације и документа у вези са процедурама за оцењивање понуда благовремено
и исправно евидентирана, обрађени, заведени и архивирани;
припрема и контролише извештаје по налогу шефа Одсека;
обавља послове у складу са интерним процедурама и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 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 3 године радног
искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.

5. Радно место за оперативне послове
контроле квалитета, у звању саветник
у Одељењу за контролу квалитета, Сектор
за уговарање и финансирање програма из
средстава Европске уније
1 извршилац

Опис послова: Учествује у спровођењу активности које се
односе на контролу квалитета документације која се подноси Делегацији Европске уније на ex-ante контролу; даје
препоруке за унапређење документације која је предмет
ex-ante контроле; припрема докумената која су потребна за
спровођење контроле квалитета које Сектор примењује;
обезбеђује управљање базом података у вези са ex-ante контролом и стара се да су подаци, информације и документа у
вези са процедурама за ex-ante контролу квалитета, за које је
одговоран, благовремено и исправно евидентирани, обрађени, заведени и архивирани; учествује у раду комисија за одабир понуда у својству посматрача; обавља послове у складу са
интерним процедурама и друге послове по налогу начелника
Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 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 3 године радног
искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.

6. Радно место за хоризонталне послове
ИПА, у звању саветник
у Одељењу за координацију хоризонталних
послова у оквиру ИПА, Сектор за уговарање
и финансирање програма из средстава
Европске уније
1 извршилац

Опис послова: Обавља оперативне послове који се односе
на обављање хоризонталних послова ИПА из надлежности
Сектора и за потребе других органа државне управе у оквиру ИПА; учествује у праћењу процеса испуњавања услова за
добијање и одржавање акредитације за децентрализовано/
индиректно управљање ЕУ фондовима у оквиру Сектора и
других органа државне управе; учествује у спровођењу мера
и поступака за управљање ризицима, слабостима интерне
контроле и изменама у систему управљања и контроле; учествује у спровођењу процедура за праћење примене препорука
ревизије и унапређење постојећих процедура; обавља активности предвиђене процедурама у вези са развојем људских
ресурса; припрема извештаје и анализе; обавља послове у
складу са интерним процедурама и друге послове по налогу
начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 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 3 године радног
искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.
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7. Радно место за ослобађање од ПДВ и
царине, у звању саветник
у Одељењу за координацију хоризонталних
послова у оквиру ИПА, Сектор за уговарање
и финансирање програма из средстава
Европске уније
1 извршилац

Опис послова: Врши контролу захтева за ослобађање од
ПДВ и царине и пратеће документације у оквиру уговора
корисника ИПА бесповратних средстава и корисника донација ИПА програма, у складу са домаћим и ЕУ прописима и
стандардима; саветује кориснике у погледу комплетности и
исправности поднете документације; сарађује са другим органима државне управе током спровођења фаза процеса ослобађања од ПДВ и царине; припрема извештаје и анализе;
обавља послове у складу са интерним процедурама и друге
послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 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 3 године радног
искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.

8. Радно место за послове првостепене
контроле у оквиру програма
прекограничне сарадње, у звању
саветник

у Одсеку за првостепену контролу у оквиру
програма прекограничне сарадње, Одељење
за спровођење првостепене контроле
ИПА пројеката, Сектор за уговарање и
финансирање програма из средстава
Европске уније
2 извршиоца
Опис послова: спроводи послове контроле (административне и на лицу места) и издавања сертификата на основу извештаја и пратеће документације поднетих од стране
пројектних партнера из Србије; обавља послове провере
исправности пројектних активности и трошкова у односу на
одобрени пројекат, поштујући програмска правила за спровођење јавних набавки, видљивости пројекта и хоризонталних принципа у складу са домаћим и ЕУ прописима и стандардима; учествује у изради и унапређењу релевантних
националних процедура и програмских докумената; спроводи
пријављивање сумње на неправилности надлежном државном органу; сарађује са релевантним органима државне
управе и другим телима на нивоу појединачних програма;
спроводи обуке корисника из Србије у вези са правилима
извештавања и прихватљивости трошкова; обавља послове
у складу са интерним процедурама и друге послове из делокруга рада Одсека и Одељења, а по налогу шефа Одсека и
начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 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 3 године радног
искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.

9. Радно место за послове првостепене
контроле у оквиру програма
транснационалне сарадње, у звању
саветник

у Одсеку за првостепену контролу у оквиру
програма транснационалне сарадње,
Одељење за спровођење првостепене
контроле ИПА пројеката, Сектор за уговарање
и финансирање програма из средстава
Европске уније
2 извршиоца
Опис послова: Спроводи послове контроле (административне и на лицу места) и издавања сертификата на основу извештаја и пратеће документације поднетих од стране
пројектних партнера из Србије; обавља послове провере
исправности пројектних активности и трошкова у односу на
одобрени пројекат, поштујући програмска правила за спровођење јавних набавки, видљивости пројекта и хоризонталних принципа у складу са домаћим и ЕУ прописима и стан-
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дардима; учествује у изради и унапређењу релевантних
националних процедура и програмских докумената; спроводи
пријављивање сумње на неправилности надлежном државном органу; сарађује са релевантним органима државне
управе и другим телима на нивоу појединачних програма;
спроводи обуке корисника из Србије у вези са правилима
извештавања и прихватљивости трошкова; обавља послове
у складу са интерним процедурама и друге послове из делокруга рада Одсека и Одељења, а по налогу шефа Одсека и
начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко- технолошких 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 3 године радног
искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.

10. Радно место за подршку пословима
првостепене контроле у оквиру програма
транснационалне сарадње, у звању
млађи саветник
у Одсеку за првостепену контролу у оквиру
програма транснационалне сарадње,
Одељење за спровођење првостепене
контроле ИПА пројеката, Сектор за уговарање
и финансирање програма из средстава
Европске уније
1 извршилац

Опис послова: Учествује у спровођењу послова контроле
(административне и на лицу места) и издавања сертификата на основу извештаја и пратеће документације поднетих од
стране пројектних партнера из Србије; учествује у обављању
послова провере исправности пројектних активности и трошкова у односу на одобрени пројекат, поштујући програмска
правила за спровођење јавних набавки, видљивости пројекта
и хоризонталних принципа у складу са домаћим и ЕУ прописима и стандардима; пружа подршку у изради и унапређењу
релевантних националних процедура и програмских докумената; спроводи пријављивање сумње на неправилности надлежном државном органу; учествује у сарадњи са
релевантним органима државне управе и другим телима на
нивоу појединачних програма; учествује у спровођењу обука кориснцима из Србије у вези са правилима извештавања
и прихватљивости трошкова; обавља послове у складу са
интерним процедурама и друге послове из делокруга рада
Одсека и Одељења, а по налогу шефа Одсека и начелника
Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 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 једну годину радног искуства у струци или најмање пет година радног
стажа у државним органима, као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.

11. Радно место за правне послове
и координацију интерне контроле
пројеката, у звању самостални саветник
у Групи за интерну контролу пројеката
у оквиру ИПА, Сектор за уговарање и
финансирање програма из средстава
Европске уније
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове пружања правне помоћи
у вези са ИПА приликом припреме одговора понуђачима на
питања постављена у фази пре подношења понуда, током
припреме тендерске документације, спровођења поступака
оцењивања понуда, уговарања и спровођења уговора; припрема одговоре на жалбе и притужбе приспеле на поступке оцењивања понуда, уговарања и спровођења уговора;
Ообавља интерну контролу ИПА пројеката у складу са правилима одговорног финансијског управљања, као и редовну контролу ризичних пројеката; координира спровођење
интерне контроле пословних процеса унутар Сектора; врши
проверу пријављених неправилности и сигнала о неправилностима у складу са интерним процедурама; идентификује
оперативне ризике и преваре у оквиру пројеката; идентификује и процењује ризичне области пословних процеса унутар
Сектора и ризичне пројекте; пружа стручна упутства помоћнику министра и запосленима у Сектору и прати извршавање

препорука и корективних мера; сарађује са другим органима
државне управе и обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру правних 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.

12. Радно место за оперативне послове
интерне контроле пројеката, у звању
саветник
у Групи за интерну контролу пројеката
у оквиру ИПА, Сектор за уговарање и
финансирање програма из средстава
Европске уније
1 извршилац

Опис послова: Учествује у интерној контроли ИПА пројеката
у складу са правилима одговорног финансијског управљања,
као и редовној контроли ризичних пројеката; учествује у спровођењу интерне контроле пословних процеса унутар Сектора;
врши проверу пријављених неправилности и сигнала о неправилностима у складу са интерним процедурама; учествује у
идентификацији оперативних ризика и превара у оквиру
пројеката; учествује у идентификацији и процени ризичних
области пословних процеса унутар Сектора и ризичних пројеката; пружа стручна упутства запосленима у Сектору и прати
извршавање препорука и корективних мера; сарађује са другим органима државне управе и обавља и друге послове по
налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 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 3 године радног
искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.

13. Радно место за надзор и праћење
система управљања средствима
Европске уније из ИПА I програма и ИПА
II националних акционих програма и
програма прекограничне сарадње, у
звању самостални саветник

у Одсеку за надзор и праћење функционисања
система управљања средствима Европске
уније из ИПА I програма и ИПА II
националних акционих програма и програма
прекограничне сарадње, Одељење за
надзор и праћење функционисања система
управљања средствима Европске уније,
Сектор за управљање средствима Европске
уније
1 извршилац
Опис послова: Спроводи процедуре у вези са припремом
изјава о управљању, учествује у извештавању и информисању у вези са управљањем средствима претприступне
помоћи Европске уније, прати спровођење планова који се
односе на даљи развој и унапређење система за управљање
средствима претприступне помоћи Европске уније и извештава о њиховом спровођењу; израђује правни и процедурални оквир система управљања средствима претприступне
помоћи Европске уније; обезбеђује неопходну документацију и учествује у координацији процеса поверавања управљања средствима претприступне помоћи Европске уније;
издаје препоруке у вези са могућношћу спровођења уговора,
пројеката и програма предложених за финансирање из претприступне помоћи Европске уније, у складу са расположивим
информацијама о институционалним и административним
капацитетима институција предлагача; обавља послове превенције и утврђивања неправилности у оквиру система управљања средствима претприступне помоћи Европске уније,
укључујући и координацију рада мреже државних службеника задужених за неправилности и извештава о томе; прати
адекватност броја запослених у телима система и учествује у
координацији процеса утврђивања потребе за обукама кадрова као и координацији организовања обука у вези са применом оперативних процедура у оквиру система за управљање
претприступном помоћи Европске уније; спроводи надзор
и праћење функционисања система у складу са критерију-
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Администрација и управа
мима интерне контроле, укључујући и контролу и анализу
извештаја, спроводи провере на терену, извештава и прати
спровођење препорука које произилазе из провера; анализира ревизорске извештаје о функционисању система, спроводи
корективне мере и извештава у вези са тим и прати примену
препорука које произлазе из ревизије и извештава у вези са
тим; спроводи процес управљања ризицима, води регистре и
учествује у припреми извештаја о активностима Одељења и
извештаја из делокруга Сектора, обавља и друге послове по
налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 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.

14. Радно место за подршку пословима
надзора и праћења система управљања
средствима претприступне помоћи
Европске уније из ИПАРД програма у
звању млађи саветник – приправник*

у Групи за надзор и праћење функционисања
система управљања средствима
претприступне помоћи Европске уније из
ИПАРД програма, Одељење за надзор и
праћење функционисања система управљања
средствима Европске уније, Сектор за
управљање средствима Европске уније
1 извршилац
Опис послова: Учествује у припреми годишњих изјава о
управљању које се достављају Европској комисији, извештавању и информисању у вези са управљањем средствима
Европске уније за ИПАРД програм и праћењу спровођења
планова који се односе на даљи развој и унапређење система
за управљање средствима Европске уније за ИПАРД програм
и пружа подршку у извештавању о њиховом спровођењу;
пружа подршку у изради правног и процедуралног оквира
система управљања средствима Европске уније за ИПАРД
програм; учествује у обезбеђивању неопходне документације
и координацији процеса поверавања управљања средствима
Европске уније за ИПАРД програм; пружа подршку у пословима превенције и утврђивања неправилности у оквиру система
управљања средствима Европске уније за ИПАРД програм,
укључујући и координацију рада мреже државних службеника задужених за неправилности и извештава о томе; пружа
подршку праћењу адекватног броја запослених у телима система и координацији процеса утврђивања потребе за обукама кадрова као и координацији организовања обука; пружа
подршку надзору и праћењу функционисања система у складу са критеријумима интерне контроле, укључујући контролу
и анализу извештаја, пружа подршку у спровођењу провера
на терену, извештавању и праћењу спровођења препорука
које произилазе из провера; учествује у анализи ревизорских
извештаја о функционисању система, и извештавању у вези
са тим и пружа подршку праћењу примене препорука које
произлазе из ревизије, пружа подршку спровoђењу процеса
управљања ризицима; пружа подршку вођењу регистара и
учествује у припреми извештаја о активностима Одељења и
извештаја из делокруга Сектора; обавља и друге послове по
налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 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; као
и потребне компетенције за обављање послова радног места.

15. Радно место за оперативне послове
планирања и трансфер средстава, у
звању саветник

у Групи за финансијско управљање,
Одељење за национални фонд за управљање
средствима претприступне помоћи Европске
уније, Сектор за управљање средствима
Европске уније
1 извршилац
Опис послова: Учествује у правовременом отварању банковних рачуна у складу са захтевима Европске комисије
националним прописима; учествује у припреми протокола о
начину и условима вођења банковних рачуна, прати и анализира изводе из Банке и учествује у изради извештаја с тим
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у вези; учествује у провери планова очекиваних плаћања по
уговорима/пројектима/програмима који су достављени Сектору и у изради пројекција очекиваних захтева за средствима
који се достављају Европској комисији; учествује у планирању
новчаних токова на основу планова оперативних структура; учествује у припреми и ажурирању прогнозе новчаних
токова на основу планова оперативних структура; учествује
у административној провери докумената и припреми налога
за трансфер средстава од Националног фонда ка релевантној
оперативној структури, укључујући и средства за национално суфинансирање; учествује у припреми налога за трансфер новчаних средстава од Националног фонда ка Европској
комисији; учествује у унапређењу оперативних процедура за
финансијско управљање, у анализи ревизорских извештаја и
у спровођењу корективних мера из делокруга рада Групе и
изради анализа, извештаја и информација из делокруга рада
Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 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 3 године радног
искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.

16. Радно место за оперативне послове
финансијске контроле, у звању саветник
у Групи за финансијско управљање,
Одељење за национални фонд за управљање
средствима претприступне помоћи Европске
уније, Сектор за управљање средствима
Европске уније
1 извршилац

Опис послова: Припрема и спроводи провере захтева за
средствима, финансијских извештаја који су достављени од
стране оперативних структура и документације која се односи на рефундацију средстава учешћа у програмима Уније;
припрема и спроводи стручне провере изјава о трошковима,
годишњих финансијских извештаја и захтева за средствима
који се достављају Европској комисији; учествује у процедури усаглашавања банковних рачуна Националног фонда;
учествује у изради анализе ризика, планирању, спровођењу
и извештавању о проверама у циљу потврђивања изјаве о
трошковима; учествује у унапређењу оперативних процедура за финансијску контролу; учествује у анализи ревизорских
извештаја и спровођењу корективних мера у оквиру делокруга рада Одсека; учествује у припреми анализа, извештаја
и информација из делокруга рада Одсека; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 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 3 године радног
искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање
послова радног места.

17. Радно место за оперативнорачуноводствене послове, у звању
саветник

у Групи за рачуноводство и извештавање,
Одељење за национални фонд за управљање
средствима претприступне помоћи Европске
уније, Сектор за управљање средствима
Европске уније
2 извршиоца
Опис послова: Спроводи рачуноводствене процедуре у
оквиру Групе у складу са захтевима Европске комисије и
националних институција; учествује у пословима који се
односе на компјутеризовани обрачунски систем рачуноводства; примењује рачуноводствене процедуре; обезбеђује
преглед финансијског статуса програма са одговарајућим
нивоом детаља; припрема и израђује финансијске извештаје
из домена рачуноводства; врши проверу рачуноводствених
уноса; припрема рачуноводствена усаглашавања у оквиру
Националног фонда и између Националног фонда и оперативних структура; учествује у припреми и изради завршних
годишњих извештаја Националног фонда; анализира ревизорске извештаје и спроводи корективне мере у оквиру делокруга рада Групе; 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 четири године или на специјалистичким
студијама на факултету; положен државни стручни испит;
најмање 3 година радног искуства у струци од чега најмање
1 годину радног искуства на пословима рачуноводства; као и
потребне компетенције за обављање послова радног места.
III Место рада: Београд.
IV 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. На јавном конкурсу за пријем приправника не проверавају се посебне функционалне компетенције, осим страног
језика када је одређен као потребна компетенција за обављање
послова тог радног места.
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).
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.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.
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:
За радно место под редним бројем 1:
- посебна функционална компетенција за област рада послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном
помоћи (процес управљања пројектним циклусом у контексту
ЕУ програма; генерисање пројеката, припрема и спровођење
грант шема, финансијских инструмената и уговора у оквиру
ИПА и ЕСИ фондова (јавне набавке, уговарање, спровођење и
праћење спровођења, видљивост, извештавање и одобрење
плаћања)) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из надлежности и организације органа (Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске
уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)
за период 2014-2020. године) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из делокруга радног места (ПРАГ - Практични
водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - провераваће
се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место – страни језик (енглески језик ниво Ц1) – провераваће
се усмено (путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.
За радно место под редним бројем 2:
- посебна функционална компетенција за област рада послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном
помоћи (процес управљања пројектним циклусом у контексту
ЕУ програма; генерисање пројеката, припрема и спровођење
грант шема, финансијских инструмената и уговора у оквиру
ИПА и ЕСИ фондова (јавне набавке, уговарање, спровођење и
праћење спровођења, видљивост, извештавање и одобрење
плаћања)) - провераваће се путем симулације (усмено);
- осебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из надлежности и организације органа (Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске
уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)
за период 2014-2020. године) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из делокруга радног места (ПРАГ - Практични
водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - провераваће
се путем симулације (усмено);
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- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - страни језик (енглески језик ниво Ц1) - провераваће
се усмено (путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.
За радно место под редним бројем 3:
- посебна функционална компетенција за област рада послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном
помоћи (процес управљања пројектним циклусом у контексту
ЕУ програма; генерисање пројеката, припрема и спровођење
грант шема, финансијских инструмената и уговора у оквиру
ИПА и ЕСИ фондова (јавне набавке, уговарање, спровођење и
праћење спровођења, видљивост, извештавање и одобрење
плаћања)) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из надлежности и организације органа (Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске
уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)
за период 2014-2020. године) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из делокруга радног места (ПРАГ - Практични
водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - провераваће
се путем симулације (усмено).
- посебна функционална компетенција за одређено радно место
- страни језик (енглески језик ниво Ц1) - провераваће се усмено
(путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.
За радно место под редним бројем 4:
- посебна функционална компетенција за област рада послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном
помоћи (генерисање пројеката, припрема и спровођење
грант шема, финансијских инструмената и уговора у оквиру
ИПА и ЕСИ фондова (јавне набавке, уговарање, спровођење и
праћење спровођења, видљивост, извештавање и одобрење
плаћања)) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из надлежности и организације органа (Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске
уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)
за период 2014-2020. године) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из делокруга радног места (ПРАГ - Практични
водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - провераваће
се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - страни језик (енглески језик ниво Ц1) - провераваће
се усмено (путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.
За радно место под редним бројем 5:
- посебна функционална компетенција за област рада послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном
помоћи (релевантни правни и стратешки оквир ЕУ (који се
односи на Инструмент за претприступну помоћ као и Кохезиону политику ЕУ)) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из надлежности и организације органа (Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске
уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)
за период 2014-2020. године) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из делокруга радног места (ПРАГ - Практични
водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - провераваће
се путем симулације (усмено).
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - страни језик (енглески језик ниво Б2) - провераваће
се усмено (путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.
За радно место под редним бројем 6:
- посебна функционална компетенција за област рада послови
управљања фондовима ЕУ и међународном развојном помоћи
(изградња и одржавање система за управљање програмима и
пројектима по ЕУ захтевима) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из надлежности и организације органа (Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске
уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)
за период 2014-2020. године) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из делокруга радног места (Зaкон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење финансијске помоћи
Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за
претприступну помоћ (ИПА II)) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - страни језик (енглески језик ниво Б2) - провераваће
се усмено (путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.
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За радно место под редним бројем 7:
- посебна функционална компетенција за област рада послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном
помоћи (релевантни правни и стратешки оквир ЕУ (који се
односи на Инструмент за претприступну помоћ као и Кохезиону политику ЕУ)) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из делокруга радног места (Правилник о
начину и поступку остваривања пореских ослобађања код
ПДВ са правом на одбитак претходног пореза) - провераваће
се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - страни језик (енглески језик ниво Б2) - провераваће
се усмено (путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.
За радно место под редним бројем 8:
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из надлежности и организације органа (Уредба о спровођењу програма прекограничне и транснационалне
сарадње са државама чланицама Европске уније у Републици
Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)
за период 2014-2020. године) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места (Практични
приручник за јавне набавке и грантове за спољну помоћ ЕУ
(PRAG)) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - страни језик (енглески језик ниво Б2) - провераваће
се усмено (путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.
За радно место под редним бројем 9:
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из надлежности и организације органа (Уредба о спровођењу програма прекограничне и транснационалне
сарадње са државама чланицама Европске уније у Републици
Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)
за период 2014-2020. године) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места (Практични
приручник за јавне набавке и грантове за спољну помоћ ЕУ
(PRAG)) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - страни језик (енглески језик ниво Б2) - провераваће
се усмено (путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.
За радно место под редним бројем 10:
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из надлежности и организације органа (Уредба о спровођењу програма прекограничне и транснационалне
сарадње са државама чланицама Европске уније у Републици
Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)
за период 2014-2020. године) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места (Практични
приручник за јавне набавке и грантове за спољну помоћ ЕУ
(PRAG)) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - страни језик (енглески језик ниво Б2) - провераваће
се усмено (путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.
За радно место под редним бројем 11:
- посебна функционална компетенција за област рада послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном
помоћи (релевантни правни и стратешки оквир ЕУ (који се
односи на Инструмент за претприступну помоћ као и Кохезиону политику ЕУ)) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из надлежности и организације органа (Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске
уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)
за период 2014-2020. године) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из делокруга радног места (ПРАГ - Практични
водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - провераваће
се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно место
- страни језик (енглески језик ниво Ц1) - провераваће се усмено
(путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.
За радно место под редним бројем 12:
- посебна функционална компетенција за област рада послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном
помоћи (генерисање пројеката, припрема и спровођење
грант шема, финансијских инструмената и уговора у оквиру
ИПА и ЕСИ фондова (јавне набавке, уговарање, спровођење и
праћење спровођења, видљивост, извештавање и одобрење
плаћања)) - провераваће се путем симулације (усмено);

- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из надлежности и организације органа (Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске
уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)
за период 2014-2020. године) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из делокруга радног места (ПРАГ - Практични
водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ) - провераваће
се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - страни језик (енглески језик ниво Ц1) - провераваће
се усмено (путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.
За радно место под редним бројем 13:
- посебна функционална компетенција за област рада послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном
помоћи (изградња и одржавање система за управљање програмима и пројектима по захтевима Европске уније; генерисање пројеката, припрема и спровођење грант шема, финансијских инструмената и уговора у оквиру ИПА и ЕСИ фондова
(уговарање, спровођење и праћење спровођења, извештавање и одобрење плаћања)) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из надлежности и организације органа (Уредба о управљању програмима претприступне помоћи европске
уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)
за период 2014-2020. године) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из делокруга радног места (Зaкон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење финансијске помоћи
Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за
претприступну помоћ (ИПА II)) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно место
- страни језик (енглески језик ниво Б2) - провераваће се усмено
(путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.
За радно место под редним бројем 14:
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - страни језик (енглески језик ниво Б2) - провераваће
се усмено (путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.
За радно место под редним бројем 15:
- посебна функционална компетенција за област рада послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном
помоћи (финансијско управљање и контрола у ИПА и ЕСИ
контексту (управљање, контрола, рачуноводство)) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из надлежности и организације органа (Уредба о управљању програмима претприступне помоћи европске
уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)
за период 2014-2020. године) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из делокруга радног места (Зaкон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење финансијске помоћи
Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за
претприступну помоћ (ИПА II)) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место – страни језик (енглески језик ниво Б2) - провераваће
се усмено (путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.
За радно место под редним бројем 16:
- посебна функционална компетенција за област рада послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном
помоћи (финансијско управљање и контрола у ИПА и ЕСИ
контексту (управљање, контрола, рачуноводство)) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из надлежности и организације органа (Уредба о управљању програмима претприступне помоћи европске
уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)
за период 2014-2020. године) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из делокруга радног места (Зaкон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење финансијске помоћи
Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за
претприступну помоћ (ИПА II)) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - страни језик (енглески језик ниво Б2) - провераваће
се усмено (путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.
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За радно место под редним бројем 17:
- посебна функционална компетенција за област рада послови управљања фондовима ЕУ и међународном развојном
помоћи (финансијско управљање и контрола у ИПА и ЕСИ
контексту (управљање, контрола, рачуноводство)) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из надлежности и организације органа (Уредба о управљању програмима претприступне помоћи европске
уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)
за период 2014-2020. године) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из делокруга радног места (Зaкон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење финансијске помоћи
Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за
претприступну помоћ (ИПА II)) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно место
- страни језик (енглески језик ниво Б2) - провераваће се усмено
(путем разговора са кандидатом) или увидом у сертификат.
Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, потврду или
други одговарајући доказ о знању енглеског језика, на траженом нивоу, и желите да на основу њега будете ослобођени
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),
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 усмене провере. Информације о материјалима
за припрему кандидата за проверу посебних функционалних
компетенција могу се наћи на сајту Министарства финансија:
www.mfin.gov.rs.
3. Понашајне компетенције: Понашајне компетенције
(управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама,
изградња и одржавање професионалних односа и савесност,
посвећеност и интегритет) - 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).
V 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“.
VI 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.
VII 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 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.
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Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о
положеном правосудном испиту. 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. Потребно је да учесник конкурса у
делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели
да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
VII 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.
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 18. септембра 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.
X 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.
XI Трајање радног односа: За сва радна места радни
однос се заснива на неодређено време, осим за радно место
под редним бројем 14, за које се радни однос заснива на
одређено време и траје једну годину.
XII Лица која су задужена за давање обавештења:
Зора Амановић и Деса Недовић, тел. 011/3642-665.
XIII 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”.
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. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу
подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног
државног стручног испита примају се на рад под условом да тај
испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног
стручног испита. 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. Државни
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.
Приправник* је лице које први пут заснива радни однос у
својој струци и оспособљава се за самосталан рад; изузетно
радни однос у статусу приправника може се засновати и са
лицем које је код другог послодавца било у радном односу,
односно обављало ван радног односа на пословима у својој
струци краће од времена утврђеног за приправнички стаж
у степену образовања који је услов за рад на тим послови-

ма; време проведено у радном односу, односно на раду ван
радног односа код другог послодавца не урачунава се у приправнички стаж; приправник заснива радни однос на одређено време, после спроведеног јавног конкурса; приправнички
стаж на радним местима са високим образовањем студија
другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно са основним студијама у трајању од најмање
четири године траје једну годину; приправник полаже државни стручни испит до окончања приправничког стажа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве, биће одбачене решењем конкурсне комисије.
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 е-Управе,
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
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:
112-7544/2019 од 26.07.2019. године, Служба за управљање
кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ
РАДНИХ МЕСТА У
СЛУЖБИ ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Служба
за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла
Пупина 2
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове праћења
и анализе одлива кадрова, у звању
саветник

у Центру за управљање каријером државних
службеника, у Сектору за одабир и развој
кадрова
1 извршилац
Опис послова: Учествује у изради предлога измена методологије за праћење и анализу стања у вези са одливом
кадрова и утврђивање мера за њихово задржавање; спроводи методе квантитативног и квалитативног прикупљања
података о одливу кадрова у органима државне управе;
учествује у анализи података (квантитативних и квалитативних) о стању у вези са одливом кадрова, израђује извештаје
и учествује у предлагању мера за унапређење стања; пружа
стручну помоћ органима државне управе и другим државним органима у вези са спровођењем мера за задржавање
кадрова; учествује у анализи каријерних потреба државних
службеника из приоритетних области и пружа савете у вези
са управљањем каријером; примењује психолошке мерне
инструменте, анализира и интерпретира резултате за потребе процене индивидуалних потенцијала за развој; учествује
у креирању електронских (on-line) упитника и других техника
за потребе прикупљања података; обавља и друге послове по
налогу шефа Центра.
Услови: Стечено високо образовање из научне области психолошке 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 три године радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за обављање послова радног места.
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2. Радно место за развој и безбедност
информационих система, у звању
саветник

у Групи за Централну кадровску евиденцију
и информационе системе, у Сектору за
аналитичке послове
1 извршилац
Опис послова: Учествује у развоју и одржавању информационих система Службе; пружа стручну подршку крајњим
корисницима; прати стање исправности постојеће информационе инфраструктуре и предузима активности у циљу
отклањања проблема у функционисању; прати развој информационих система и предлаже решења за унапређење система које користи Служба; стара се о безбедности информационих система; инсталира и одржава рачунарску опрему у
Служби; спроводи мере обезбеђења и заштите података на
информационом систему Централне кадровске евиденције;
обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: Стечено високо образовање из научне области рачунарске науке или организационе науке - одсек информациони
системи и технологије или економске науке или математичке
науке или из стручне области електротехничко и рачунарско
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 три године радног искуства у струци, као и потребне
компетенције за обављање послова радног места.

3. Радно место за послове подршке
припреме аката Жалбене комисије
Владе, у звању млађи саветник

у Одељењу за подршку Жалбеној комисији
Владе, ужа унутрашња јединица изван
сектора
1 извршилац
Опис послова: Израђује нацрте решења у правним стварима
из једне заокружене правне целине у областима у којима већ
постоји устаљена пракса Жалбене комисије Владе; израђује
акте о уступању предмета надлежном органу на одлучивање;
израђује акте којима се тражи допуна документације у поступку по жалби; учествује у припреми материјала за седницу
Жалбене комисије Владе и води записник са седнице; обавља
и друге послове по налогу начелника Одељења.
Услови: Стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет
година радног стажа у државним органима, као и потребне
компетенције за обављање послова радног места.
III Место рада за сва извршилачка радна места: Нови
Београд, Булевар Михајла Пупина 2.
IV 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.
1. Провера општих функционалних компетенција за
сва изршилачка радна места:
• 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 писмено путем
симулације.
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.
Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на
веб-страници Службе за управљање кадровима, www.suk.
gov.rs.
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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:
За радно место под редним бројем 1:
- посебна функционална компетенција за област рада
упраљање људским ресурсима (управљање људским ресурсима базирано на компетенцијама) - провераваће се писмено
путем симулације;
- 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) и
- посебна функционална компетенција - прописи из делокруга
радног места (методологија за праћење и анализирање стања
у вези са одливом кадрова и његовим утицајем на рад органа
државне управе) - провераваће се писмено путем симулације.
За радно место под редним бројем 2:
- посебна функционална компетенција за област рада информатички послови (базе података) - провераваће се писмено
путем симулације;
- посебна функционална компетенција за одређено радно место
- прописи из делокруга радног места (Закон о заштити података о
личности) - провераваће се писмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - базе података (MySql) - провераваће се писмено путем
симулације.
За радно место под редним бројем 3:
- посебна функционална компетенција за област рада управно-правни послови (општи управни поступак) - провераваће
се писмено путем симулације;
- посебна функционална компетенција за област рада управљање људским ресурсима (управљање људским ресурсима
базирано на компетенцијама) - провераваће се писмено путем
симулације;
- посебна функционална компетенција за одређено радно
место - прописи из делокруга радног места (Закон о раду и
Закон о полицији) - провераваће се писмено путем симулације.
3. Понашајне компетенције за сва извршилачка радна места: Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата,
оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање
професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.
4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата за
сва извршилачка радна места: Процена мотивације за
рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
V 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“.
VI 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. 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. Доказ који се прилаже уз образац пријаве је писани
доказ о знању рада на рачунару.
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ о
знању рада на рачунару биће ослобођени провере компетенције „дигитална писменост“ сем уколико комисија одлучи да
се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се
кандидат ослобађа од провере опште компетенције „дигитална писменост“.
VII Остали 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; оверена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује стручна спрема која је наведена у условима за радно место; оригинал или
оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном
испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има
положен државни стручни испит) / 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 (потврде, решења 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 01.
марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. Фотокопије докумената које нису оверене од
надлежног органа неће се разматрати.
Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о
положеном правосудном испиту.
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.
VIII Рок за подношење осталих 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 Службе за управљање кадровима, Палатa „Србија“, 11070 Нови Београд,
Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило).
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 9. септембра 2019. године, о чему ће кандидати бити обавештени
на бројеве телефона или електронске адресе које су навели
у својим пријавама.
Провере општих функционалних компетенција, понашајних
компетенција, посебних функционалних компетенција и
интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у Служби за
управљање кадровима, Палатa „Србија“ Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило). 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.
X 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.
XI Трајање радног односа: За сва оглашена радна места
радни однос се заснива на неодређено време.
XII Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10 до 12 часова: Дуња Даниловић, тел.
011/313-0969, Служба за управљање кадровима.
XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом на адресу
Службе за управљање кадровима, Палатa „Србија“ 11070 Нови
Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило) или пре-
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Администрација и управа
дају непосредно на писарници Службе за управљање кадровима, Палатa „Србија“ Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2
(источно крило), са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање
извршилачког радног места (назив радног места)”.
НАПОМЕНE: Кандидати који први пут заснивају радни однос
у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се
на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног
рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом
немају предност у изборном поступку у односу на кандидате
без положеног државног стручног испита.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа
(јавног бележника, у општинској управи или суду), биће одбачене закључком конкурсне комисије.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Службе за управљање кадровима, на порталу е-Управе, 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.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
ТАМАРА ЛУЧИЋ

11000 Београд, Кнегиње Зорке 2
тел. 060/1508-848

Економски техничар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски техничар;
основна информатичка обука; енглески језик - средњи ниво;
предвиђен пробни рад. Заинтересовани кандидати треба да
пошаљу CV на имејл: tamara@izvrsiteljlucic.rs или да се јаве на
наведени број телефона. Рок за пријављивање 12.09.2019.
године.

К РА Г У Ј Е В А Ц
КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР
„СТЕФАН НЕМАЊА” ЛАПОВО
34220 Лапово, Његошева 33
тел. 034/6851-361

Директор КТЦ
„Стефан Немања” Лапово

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: кандидат за директора треба да испуњава следеће услове: да је пунолетно и пословно способно лице; да
има високо образовање, односно да има високо образовање
на студијама трећег степена (доктор наука), другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године и
то: филозофског факултета, филолошког факултета, правног
факултета, економског факултета, факултета ликовних уметности, факултета музичке уметности или факултета примењених уметности; да има најмање пет година радног искуства
у струци; да се против кандидата не води истрага и да није
подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по
службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела
која га чине недостојним за обављање дужности директора;
држављанство Републике Србије; општа здравствена способност; да није члан органа политичке странке. Кандидати који
се буду пријављивали на јавни конкурс дужни су да поднесу следећу документацију: предлог програма рада и развоја
Установе за период од четири године; оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; радну књижицу,
односно други доказ о радном искуству (уговори, потврде и
др.), из којих се може утврдити на којим пословима и с којом
стручном спремом је стечено радно искуство; биографију која
садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима; уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности;
уверење да кандидат није правноснажно осуђиван; уверење
о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; оверену фотокопију
личне карте; доказ о општој здравственој способности (лекарско уверење). Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви
потребни докази, Управни одбор одбацује закључком против кога се може изјавити жалба оснивачу (даље: оснивач),
у року од три дана од дана достављања закључка. Жалба не
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задржава извршење закључка. Пријаве слати на адресу КТЦ
„Стефан Немања” Лапово, Његошева 33, 34220 Лапово или
лично предати, са назнаком за „Конкурс за избор директора”.
Јавни конкурс објављује се у публикацији НСЗ „Послови”, једним дневним новинама, сајту и огласној табли КТЦ-а. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања у
публикацији „Послови”.

НОВИ СА Д
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
На основу члана 135 Закона о полицији („Службени гласник РС“, бр. 6/16, 24/18 и 87/18) и члана 2, а у вези са чл. 6
и 7 Уредбе о спровођењу јавног конкурса за попуњавање
радних места полицијских службеника у Министарству
унутрашњих послова („Службени гласник РС“, бр. 18/19),
Сектор за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ
РАДНОГ МЕСТА
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА
Орган у коме се попуњава радно место: Министарство
унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе
Место рада: Центар за основну полицијску обуку, Железничка 22, 21208 Сремска Каменица
Радно место која се попуњава:

Тренер за област психологија за
полицијске службенике

у Одсеку за област опште теме о раду
полиције, Центар за основну полицијску
обуку, Центар за полицијску обуку, Сектор
за људске ресурсе – 1 (један) извршилац,
утврђено под редним бројем 08.3.2.1.4 у акту
о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Министарству унутрашњих
послова
Врста радног односа: радни однос на неодређено време
или на одређено време у својству приправника.
Опис посла: обавља стручне задатке који захтевају стручну обраду прикупљених података и њихово тумачење уз
примену утврђених метода рада и процедура. Посао може
да захтева прикупљање информација, истраживање или
анализу, уз известан степен креативности при решавању
проблема или ситуације које настају релативно често; припрема и изводи наставу из области психологије за полицијске службенике, у складу са програмом и савременим
стандардима и принципима обуке; израђује наставни материјал за полазнике и тренере; израђује планове реализације наставних једниница (часова); дефинише инструменте и критеријуме вредновања знања полазника обуке; у
складу са утврђеном процедуром и стандардима спроводи
евалуацију наставе; даје предлоге за организационо и нормативно унапређење из делокруга рада; усваја принципе,
нове местоде и технике и примењује искуства најбољих
примера из праксе у област рада; припрема податке неопходне за израду нацрта и предлога прописа и општих аката
из делокруга рада; спроводи и прати примену законских и
подзаконских прописа, интерних обавезујућих аката и стратешких докумената из делокруга рада; непосредно учествује у унапређењу стручне оспособљености запослених за
успешан и квалитетан рад у условима примене савремених
средстава и местода; припрема и израђује евиденције, анализе, извештаје и информације у складу са захтевима посла
и степеном образовања; одлаже, чува и архивира документацију у складу са прописима; обавља и друге унутрашње
послове који су у непосредној вези са полицијским пословима, а који му се ставе у задатак по налогу надређеног
руководиоца.
Услови: стечено високо образовање по Закону о универзитету у трајању од најмање 4 године или високо образовање
стечено на студијама првог степена - основне академске
студије у обиму 240 ЕСПБ бодова из научне области психолошке науке у оквиру научног поља друштвено - хуманистичке науке. Кандидати од стечених 240 ЕСПБ бодова
морају имати 180 ЕСПБ бодова из наведене области. Као
посебан услов за рад на радном месту захтева се курс за
тренере. Кандидати морају да испуњавају опште услове за
рад у државним органима предвиђене законом, посебне
услове прописане Законом о полицији (члан 137 и 138) и
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Министарству унутрашњих послова.

У изборном поступку проверавају се: формално-правни
услови – увидом у податке из пријаве и на основу расположиве документације; техничке компетенције (знања и вештине) – писаним тестом знања који садржи и питање у виду
решавања конкретног проблема, задатка и ситуације (студија случаја); психолошки захтеви и базичне компетенције
– стандардизованим психолошким тестовима и психолошким
интервјуом; здравствена способност – обављањем лекарског
прегледа у референтној здравственој установи; интервју –
полуструктурисаним интервјуом.
Знања, вештине и стручна оспособљеност, потребне за рад на радном месту, а које се проверавају и
оцењују у изборном поступку су: познавање Закона о
полицији и Уредбе о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова. Пожељно је
познавање вештина израде наставних програма и планова,
извођења обуке и евалуације наставе.
Датум оглашавања: 15.08.2019. године. Овај оглас
објављује се на интранет и интернет страници Министарства унутрашњих послова, на огласнoj табли Сектора за
људске ресурсе, у дневном листу „Политика“ и на интернет
презентацији и периодичном издању огласа Националне
службе за запошљавање.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Десет
дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Политика“ и почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс објављен.
Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе, Булевар др Зорана Ђинђића 104, 11070 Нови Београд (писарница
СИВ-а 2 или путем поште), са назнаком „За јавни конкурс за
радно место тренер за област психологија за полицијске службенике, редни број 08.3.2.1.4“.
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:
Стефани Цако, 011/274-0000, локал 402-81 у периоду од
13.00 до 15.00 часова, сваког радног дана.
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
образац пријаве на конкурс; кратка биографија; оверена
фотокопија дипломе о стеченом образовању у складу са
прописаним условом у погледу образовања; оригинал или
оверена фотокопија доказа о завршеном курсу за тренере
(уколико кандидат исто поседује); оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених Републике Србије; оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије (са датумом издавања
не старијим од шест месеци); оригинал уверења основног
и вишег суда да се против кандидата не води кривични
поступак (са датумом издавања не старијим од шест месеци); очитана лична карта са чипом или оверена фотокопија личне карте која није чипована; оверена фотокопија
радне књижице или извода из електронске базе података
Централног регистра Фонда за пензијско-инвалидско осигурање; оверене фотокопије исправа којима се доказују
подаци о радном искуству (потврде, решења и други акти
из којих се види на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), уколико кандидат исто поседује; оверена фотокопија исправа којима се доказују подаци о стручном оспособљавању,
усавршавању и посебним областима знања (уколико кандидат исто поседује); оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (уколико кандидат исто поседује);
доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије – најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни конкурс; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега. Образац изјаве
је неопходно попунити и својеручно потписати.
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, приложeни докази могу бити оверени у основним судовима,
судским јединицама, пријемним канцеларијама основних
судова, односно општинским управа као поверени посао).
Као доказ се могу приложити фотокопије докумената које
су оверене пре 01.03.2017. године у основним судовима,
односно општинским управама.
Датум отпочињања изборног поступка: 04.09.2019.
године. Овим се сматра да су сви кандидати који су ушли у
изборни поступак уредно обавештени о отпочињању истог.
НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима се води
службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених,
уверење о држављанству Републике Србије и уверење основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични
поступак, доказ да кандидат има пријављено пребивалиште
на територији Републике Србије.
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Администрација и управа
Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управном
поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018
- аутентично тумачење), прописано је, између осталог, да
у поступку који се покреће по захтеву странке орган може
да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, када је то
неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Ако странка у року не
поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа,
захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним
(члан 103 став 3).

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним академским студијама правног смера у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
одговарајућим мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама права у трајању
од најмање 4 године или специјалистичким студијама на
правном факултету, положен правосудни испит и радно
искуство најмање 2 године након положеног правосудног
испита и потребне компетенције на радном месту.

Потребно је да учесник конкурса достави изјаву којом се
опредељује за једну од две могућности: да Министарство
прибави податке о којима се води службена евиденција или
да ће то кандидат учини сам.

IV Општи услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног
односа, да се против кандидата не води кривични поступак
и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Препорука је да учесник конкурса сам достави сву неопходну документацију у циљу бржег и ефикаснијег спровођења
конкурса.
Пријаву на конкурс може поднети и кандидат који нема завршен курс за тренере, те ће исти уколико буде изабран по
спроведеном јавном конкурсу, решењем о пријему у радни
однос бити обавезан да наведени посебан услов испуни у
року од највише две године од дана пријема у радни однос, а
у складу са актом о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Министарству унутрашњих послова.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне
пријаве, биће одбачене решењем.
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.

АДВОКАТ ДЕЈАНА СПАСОЈЕВИЋ
ИВАНЧИЋ
21000 Нови Сад, Петра Драпшина 56
e-mail: practicelawsns@gmail.com

Адвокатски приправник

уговор о волонтирању 24 месеца
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани правник/мастер; основна информатичка обука; возачка дозвола Б категорије;
енглески језик - почетни ниво. Јављање кандидата на горе
наведени мејл. Рок за пријаву: до 01.10.2019.

ПРЕКРШАЈНИ СУД У БАЧКОЈ
ПАЛАНЦИ
21400 Бачка Паланка, Краља Петра I 18
На основу члана 54 и 55 Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“, број 79/05, 81/05 - испр., 83/05 - испр.,
64/07, 67/07 - испр., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18),
члана 17 ст. 3 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима
(„Сл. гласник РС“, број 41/07 и 209/09), а у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Бачкој Паланци посл. бр.
Су I-9 2/2019 од 11.03.2019. године в.ф. председника Суда
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ
МЕСТА У ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ
У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ
I Орган у коме се радно место попуњава: Прекршајни
суд у Бачкој Паланци, 21400 Бачка Паланка, Краља Петра
I 18
II Извршилачко место које се попуњава:

Радно место судијски помоћник - виши
судијски сарадник у звању самосталног
саветника
1 извршилац

Опис послова: обрађује сложене предмете, проучава правна питања у вези са радом судија и извештава о стању у
појединачним предметима, израђује нацрте судских одлука и
припрема правне ставове за публиковање, прати и проучава праксу судова и међународних судских органа, припрема
реферате о прегледаним предметима и нацрте сентенци и
мишљења судске праксе, сачињава службене белешке, анализе и обавештења по налогу надзорног судије, припрема
решења о висини судске таксе, обавља и друге послове по
налогу судије или председника Суда.
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III Место рада: Бачка Паланка, Краља Петра I 18

V Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
1. пријава за радно место судијски сарадник, потписана
својеручно, са контакт адресом и бројем телефона; 2. биографија; 3. оригинал или оверена фотокопија уверења о
држављанству Републике Србије; 4. оригинал или оверена
фотокопија извода из матичне књиге рођених; 5. оригинал
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; 6. оригинал или оверена фотокопија уверења о
положеном правосудном испиту; 7. оригинал или оверена
фотокопија потврде да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа, издате од стране државног
органа у ком је учесник јавног конкурса био у радном односу; 8. оригинал или оверена фотокопија уверења о томе да
учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање
6 месеци (не старије од 6 месеци); 9. оригинал или оверена фотокопија уверења да се против кандидата не води
кривични поступак (не старије од 6 месеци); 10. оригинал
или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци
(потврде, решења, уговори, радна књижица, и други акти из
којих се може утврдити на којим пословима, у ком периоду
и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); 11.
образац 1 или 1а - изјава у којој се учесник конкурса опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити
уместо њих.
Одредбама члана 10 и 103 Закона о општем управном
поступку (“Службени гласник РС” број 18/2016), прописано
је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке, орган може да врши увид, прибавља и обрађује
личне податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документ о чињеницама о којима се води службена
евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење
о држављанству, уверење о положеном правосудном испиту, уверење да се против кандидата не води кривични поступак и уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора
од најмање 6 месеци.
Потребно је да кандидат попуни изјаву (образац 1 или 1а)
којом се опредељује за једну од две могућности, или да
орган прибави податке о којима се води службена евиденциа, или да ће кандидат то учинити сам. Обрасци 1 и 1а могу
се преузети на интернет презентацији Прекршајног суда у
Бачкој Паланци, у оквиру обавештења о јавном конкурсу или
лично у соби 311 Прекршајног суда у Бачкој Паланци, Краља
Петра I 18. Попуњену изјаву доставити са преосталом документацијом за конкурс.
Сви докази прилажу се или у оригиналу или у фотокопији
која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.
Сви докази прилажу се на српском језику, односно, уколико су на страном језику, морају бити преведени на српски
језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.
Диплома којом се доказује стручна спрема, а која је стечена
у иностранству, мора бити нострификована.
VI Рок за подношење пријава на конкурс и садржина
пријаве на конкурс: Рок за подношење пријава на конкурс
је 15 дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум
и место рођења, адресу становања, број телефона, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства,
са кратким описом послова на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на конкурс, податке о стручном усавршавању и посебним областима знања.
VII Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс:
Прекршајни суд у Бачкој Паланци, 21400 Бачка Паланка,
Краља Петра I 18, са назнаком: „За јавни конкурс“.

VIII Место, дан и време када ће се извршити провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Кандидати чије пријаве буду
благовремене, допуштене, потпуне, разумљиве и уз које су
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове
за оглашено радно место, о месту, дану и времену процене
стручне оспособљености, знања и вештина, биће обавештени накнадно.
IX Лице задужено за обавештења о конкурсу: председник Конкурсне комисије, судија Оливера Урошев, тел.
021/751-098.
X Напомена: За оглашено радно место радни однос се
заснива на неодређено време. 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.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини,
суду или код јавног бележника, биће одбачене закључком
конкурсне комисије. Кандидати који први пут заснивају радни однос на неодређено време у државном органу подлежу
пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидат који
успешно савлада процену стручне оспособљености, знања и
вештина, дужан је, на захтев конкурсне комисије, приложити уверење о општој здравственој способности, у оригиналу
или овереној фотокопији, не старије од 6 месеци.
Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се документација враћати искључиво уз писани захтев учесника.
Прекршајни суд у Бачкој Паланци не врши дискриминацију по основу расе, боје коже, пола, вере, националности
и етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се
заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају
прописане услове. Сви изурази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу, који су употребљени у мушком
граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе
женског пола.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Прекршајног суда у Бачкој Паланци, на интернет презентацији Службе
за управљање кадровима, на порталу е-Управе, на огласној
табли Прекршајног суда у Бачкој Паланци и у перодичном
изидању огласа Националне службе за запошљавање.

„FENC-COMPANY“ DOO
Петроварадин, Рачког 65
тел. 063/547-027

Радник у администрацији
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, административни техничар; IV, III степен стручне спреме; без обзира на радно
искуство; основна информатичка обука. Рок за пријаву:
31.08.2019. Јављање на горе наведени број телефона.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ БАЧ
21420 Бач, Бачка 4

Директор Центра за социјални рад
општине Бач
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора, поред општих услова
предвиђених Законом о раду, треба да испуњава и следеће
услове: 1. да је држављанин Републике Србије; 2. да није
правноснажно осуђен за кривично дело из групе кривичних дела против живота и тела, против слобода и права
човека и грађанина, против права по основу рада, против
части и угледа, против полне слободе, против брака и породице, против службене дужности, као и против уставног
уређења и безбедности Републике Србије; 3. да је стекао
високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући
академски, односно стручни назив утврђен у области правних, економских, психолошких, педагошких, андрагошких и
социолошких наука, односно стручни назив дипломирани
социјални радник и има најмање пет година радног искуства
у струци. Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да поднесе (у оригиналу или у овереној копији): 1. програм рада за
мандатни период на који се врши именовање, 2. биографију,
3. уверење о држављанству Републике Србије, 4. очитану
важећу (са чипом) личну карту или копију важеће (без чипа)
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личне карте, 5. уверење из полиције да није правноснажно
осуђен за кривично дело наведено у ставу 2. тачка 2) ове
одлуке, 6. диплому или уверење о стручној спреми, 7. доказ
о радном искуству у струци. Уверења не могу бити старија од
шест месеци. Пријаве са потребном документацијом подносе
се Управном одбору Центра за социјални рад општине Бач,
21420 Бач, Бачка 4, непосредно или препорученом поштом,
у року од 15 дана од објављивања конкурса у публикацији
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати. Уколико за директора буде именовано лице које
није запослено на неодређено време у Центру, закључује се
уговор о раду на одређено време, док траје мандат, односно
до разрешења, или уговор о правима и обавезама директора на одређено време, док траје мандат, односно до разрешења. Додатне информације могу се добити у просторијама
Центра или путем телефона: 021/770-251.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНИ СУД У ЛЕБАНУ
16230 Лебане, Цара Душана 118
тел. 016/843-531

Судијски помоћник - судијски сарадник у
звању саветник
Опис послова: помаже судији у раду и реферисању, проучава правна питања у вези са радом суда у појединим предметима, израђује нацрте судских одлука, узима на записник
предлоге и друге поднеске и изјаве странка, врши и друге
послове било самостално било под надзором или упутствима
судије и председника суда, обавља и друге послове по налогу председника суда или судија.
УСЛОВИ: Услови за рад на радном месту судијски помоћник - судијски сарадник у звању саветник, предвиђени су
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у Основном суду у Лебану I Цy 1-130/2019 од
01.03.2019. године, стечено високо образовање из научне
области правне науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит и познавање рада на рачунару. Општи услови за
рад: држављанство Републике Србије, да је учесниик конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престао
радни однос у државном органу због теже повреде радне
дужности из радног односа, да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. Стручна
оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку: познавање прописа из области организације
и рада суда, Закон о уређењу судова, Закон о седиштима
подручјима судова и јавних тужилаштава, Закон о судијама, Закон о облигационим односима, Закон о парничном
поступку, Закон о ванпарничном поступку, Закон о кривичном поступку, Кривични законик, Породични закон, Закон о
извршењу и обезбеђењу - провера кроз усмени разговор са
учесницима јавног конкурса, познавање рада на рачунару провера практичним радом на рачунару, вештина комуникације, логичног и аналитичког резоновања, елоквенције и
опште културе - провером кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса. Рок за подношење пријаве на јавни
конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана
оглашавања у публикацији „Послови“ Националне службе
за запошљавање. Лице задужено за давање обавештења
о јавном конкурсу: Александра Стаменковић Цветановић,
судијски помоћник Основног суда у Лебану, 016/843-531.
Пријаве на конкурс са потребним доказима подносе се на
шалтеру Основног суда у Лебану, на адреси: Цара Душана
118 или поштом на напред наведену адрсу, са назнаком
,,За конкурс“. Докази који се прилажу уз пријаву: потписана
пријава са назначеним радним местом за које учесник конкурише, биографијом, адресом пребивалишта и бројем контакт телефона; оригинал или оверена фотокопија дипломе
којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена
фотокопија уверења о држављанству Републике Србије;
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; уверење надлежног органа да кандидат није
осуђиван (не старије од шест месеци); попуњена или потписана изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће Основни
суд у Лебану прибавити податке о чињеницама о којима се
води службена евиденција (Образац бр. 1) или ће то кандидат учинити сам (Образац бр. 2). Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење
о положеном правосудном испиту и уверење да кандидат
није осуђиван. Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) прописано
је поред осталог, да у поступку који се покреће по захтеву
странке орган може да врши увид, прибави и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена евиден-
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ција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка
изричито изјави да ће податке прибавити сама. Потребно је
да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од
две могућности, да Основни суд у Лебану прибави податке
о којима се води службена евиденција (Образац 1), или ће
то кандидат учинити сам (Образац бр. 2). Наведене обрасце
изјава је могуће преузети на интернет адреси Основног суда
у Лебану: uprava@lb.os.sud.rs. Попуњену изјаву по Обрасцу
бр. 1 или по Обрасцу бр. 2 је неопходно доставити уз наведене доказе, како би Основни суд у Лебану могао даље да
поступа. Пробни рад је обавезан за кандидате који први пут
заснивају радни однос у државном органу. Неблаговремене,
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, уз које
нису приложени сви потребни докази, Конкурсна комисија
одбациће закључком. Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни
докази и који испуњавају услове за оглашено радно место,
Конкурсна комисија ће обавити проверу оспособљености,
знања и вештина кандидата у изборном поступку, у просторијама Основног суда у Лебану, Цара Душана 118. Време и
тачна просторија биће накнадно одређени, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Сви изрази, појмови и
термини употребљени у овом огласу у граматичком мушком
роду, подразумевају и мушки и женски род лица на које се
односе.

К РА Г У Ј Е В А Ц
АДВОКАТ МИРЈАНА ВЕСОВИЋ
34000 Крагујевац
тел. 034/337-901

Адвокатски приправник / волонтер
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник, без радног искуства. Заинтересовани кандидати могу
да се јаве на горенаведени телефон за више информација и
договора, најкасније: до 06.09.2019. године.

ПИРОТ
ТУРИСТИЧКA ОРГАНИЗАЦИЈА
БЕЛA ПАЛАНКA

18310 Бела Паланка, Српских владара 56

Директор Туристичке организације Белa
Паланка
на период од четири године

УСЛОВИ: Услови за избор кандидата за директора установе су: 1. да је лице пунолетно и пословно способно, 2 да
има стечено високо образовање на студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо
образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године, 3. да има најмање 4 године радног искуства
и најмање 2 годину радног искуства на руководећем положају, 4. да није правоснажно осуђиван на казну затвора од
најмање 6 месеци, 5. да му нису изречене мере безбедности у скаду са законом којим се уређују кривична дела и то:
обавезно прихијатријско лечење и чување у здравственој
установи, обавезно прихијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара,
забрана вршења позива, делатности и дужности, 6. да није
члан органа политичке странке односно да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке. Директор се бира на период од четири године. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које
нису приложени сви потребни докази неће се узимати у разматрање. Уз пријаву на јавни конкурс кандидат подноси следећу документацију: извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; диплому о стручној спреми; исправе
којима се доказује радно искуство од најмање 4 године радног искуства, односно најмање 2 године радног искуства на
руководећем положају (потврде, решења и други акти из
којих се види на којим пословима и у ком периоду је стечено
радно искуство); уверење Министарства унутрашњих послова - полицијске управе да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци (издато након
објављивања конкурса); уверење суда да се против кандидата не води истражни и кривични поступак. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини или у суду, односно код јавног бележника. Пријаве слати
на адресу: Туристичка организација Беле Паланке, Српских
владара 56, 18310 Бела Паланка. Ближе информације о јавном конкурсу могу се добити у Туристичкој организацији
Беле Паланке, телефон: 018/853-080, Младен Цветковић.

УСТАНОВА КУЛТУРЕ
„РЕМЕЗИЈАНА“ БЕЛА ПАЛАНКА
Бела Паланка, Српских владара 52

Директор УК „Ремезијана“
Бела Паланка

на мандатни период од 4 четири године
Опис послова: руководи УК „Ремезијана“ Бела Паланка.
Представља, заступа Установу и стара се о законитости
њеног рада. Наредбодавац је за извршење финансијског
плана Установе и врши оверу новчаних и материјалних докумената. Ради на организацији и пословању Установе. Доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
радних места у Установи културе „Ремезијана“. Саставља
и стара се о извршењу Програма пословања. Предлаже
Управном одбору као и Оснивачу Програм Установе и прати реализацију целокупног програма. Ради на успостављању
програмске сарадње са другим сродним установама културе.
Прати програме других институција и организација у области
културе. Обједињава анализе, извештаје и остале материјале за потребе Управног одбора и Оснивача. Ради стратешеке
пројекте. Доноси одлуке о потреби заснивања радног односа
и врши избор кандидата. Oдлучује о распоређивању запослених у установи, одлучује о прерасподели радног времена запослених, именује лица са посебним овлашћењима и
одговорностима. Утврђује радно време, почетак и завршетак
рада. Oдлучује о доприносу запослених у раду у складу са
прописима и приликом обрачуна зарада може зараду увећати или умањити у складу са законом. Одлучује о праву на
плаћено и неплаћено одсуство, одлучује о прековременом
раду. Одобрава службено путовање у земљи и иностранству.
Даје пуномоћ за заступање пред судовима и другим органима. Предлаже Управном одбору чланове сталних и повремених комисија Установе. Утврђује дисциплинску одговорност
и суспензију запослених у складу са Законом. Одлучује о
удаљењу запосленогса радног места или из Установе. Доноси одлуку о престанку радног односа. Одлучује о одморима и
одсуствима запослених, као и о замени одсутних запослених.
Врши друге послове утврђене Законом, Статутом и другим
актима Установе. За свој рад и рад Установе одговоран је
према Закону. Врши и друге послове у складу са законом и
Статутом.
УСЛОВИ: да је лице пунолетно и пословно способно; да
има стечено високо образовање из области правних, економских и техничких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно
специјалистичким струковним студијама, по пропису који
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005.
године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године, да има најмање 5 година
радног искуства на руководећем положају у култури; да
није правоснажно осуђиван на казну затвора од најмање 6
месеци; да му нису изречене мере безбедности у скаду са
законом којим се уређују кривична дела и то: обавезно прихијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно прихијатријско лечење на слободи, обавезно лечење
наркомана, обавезно лечење алкохоличара, забрана
вршења позива, делатности и дужности; да није члан органа политичке странке односно да му је одређено мировање
у вршењу функције у органу политичке странке. Директор
се бира на мандатни период од 4 године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији за запошљавање Националне службе за
запошљавање „Послови“. Неблаговремене, неразумљиве и
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће
се узимати у разматрање. Уз пријаву на јавни конкурс кандидат подноси следећу документацију: 1. извод из матичне књиге рођених; 2. уверење о држављанству; диплому о
стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство
од најмање 5 године радног стажа на руководећем положају у култури (потврде, решења и други акти из којих се
види на којим пословима, са којом стручном спремом и у
ком периоду је стечено радно искуство); уверење министарства унутрашњих послова – полицијске управе да није
правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од
најмање 6 месеци (издато након објављивања конкурса);
кандидат за директора дужан је да уз пријаву предложи
програм рада и развоја Установе културе „Ремезијана“ за
мандатни период од четири године, као саставни део конкурсне документације. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини или у суду,
односно код јавног бележника. Пријаве слати на адресу:
Установа културе „Ремезијана“ Бела Паланка, Српских
владара 52, 18310 Бела Паланка, са назнаком „За јавни
конкурс за избор директора“, са назнаком „Не отварати“.
Ближе информације о јавном конкурсу могу се добити у
УК „Ремезијана“ Бела Паланка, на телефон: 018/855-162,
Љиљана Пејчић.
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ПОЖ АРЕВАЦ
АСОЦИЈАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ
ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА
ЛИЦЕНЦИРАНИ ПРУЖАЛАЦ
УСЛУГЕ „ПОМОЋ У КУЋИ”
12320 Жагубица, Краља Милана 25
тел. 063/434-970

Стручни радник са лиценцом

на одређено време до повратка одсутног
радника са боловања
Опис посла: израда индивидуалних планова корисника услуге Помоћ у кући, мониторинг и евалуација пружених услуга и
задовољства корисника, поновни прегледи и процене потреба корисника, праћење и координација рада неговатељица
и геронтодомаћица.
УСЛОВИ: у складу са Законом о социјалној заштити, члан 136
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2011), стечено високо образовање
на студијама првог или другог степена, односно на основним студијама: социјални радник, психолог, педагог, андрагог, специјални педагог, социолог, дефектолог; поседовање
лиценце за обављање послова у области социјалне заштите.
Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: краћу биографију,
фотокопију дипломе о стеченом образовању, фотокопију уверења о положеном стручном испиту и потврду о поседовању
лиценце за рад у области социјалне заштите. Конкурс остаје
отворен 15 дана од дана објављивања. Телефон за контакт:
063/434-970.

ПРОКУПЉЕ
ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА
СЛУЖБА ДОО

18400 Прокупље, Василије Ђуровић Жарки 13
тел. 027/210-055

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: дипломирани инжењер пољопривреде, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије, VII, VII/1, VII/2 степен стручне спреме (II степен
високог образовања), са најмање 10 година радног искуства;
положен стручни испит за рад у државним органима; оверена изјава да кандидат није члан органа политичке странке, односно акт органа политичке странке да му је одређено
мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
све издато након објављивања конкурса; да није осуђиван
на казну затвора од најмање шест месеци; да је држављанин РС; уверење да му нису изречене мере безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно
лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, забрана вршења позива, делатности и дужности (оригинал или
оверена фотокопија, не старија од 6 месеци).
ОСТАЛО: Кандидати достављају: кратку биографију са подацима о досадашњем радном искуству, оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, доказ о радном искуству
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим
пословима и у ком периоду је стечено радно искуство), доказ
о положеном стручном испиту, извод из матичне рођених и
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење
да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци
и да му нису изречене мере безбедности у складу са законом
који уређује кривична дела (не старије од шест месеци). Сви
докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
Непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве неће се
узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за директора“. Конкурс
је отворен 15 дана од дана објављивања.

ШАБАЦ
КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР
БОГАТИЋ
15350 Богатић, Мике Витомировића 6
тел. 015/77-86-148

Реализатор промотивних активности
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених законом, треба да испуњава и следеће услове: средње образовање (IV степен стручне спреме); знање рада на рачунару;
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да поседује организационе способности; да поседује искуство у промотивним активностима (сарадња са медијима,
припрема пропагандног материјала, учешће у организацији
манифестација). Кандидат је дужан да уз пријаву поднесе:
кратку радну биографију, извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); уверење о држављанству
Републике Србије (не старије од шест месеци); уверење да
није под истрагом и да није осуђиван за кривично дело на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци, или за
кажњиво дело које га чини неподобним за ступање у радни
однос (не старије од 6 месеци); доказ о стручној спреми (оверену копију дипломе); очитану личну карту; доказ о општој
здравственој способности (лекарско уверење). Пријаве са
доказима о испуњавању општих и посебних услова доставити лично, сваког радног дана у времену од 7 до 15 часова
или поштом, на наведену адресу. Конкурсна комисија ће у
року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса извршити избор кандидата и предлог доставити директору. Рок за
пријављивање је 15 дана од дана објављивања, а непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
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NEPO SYSTEM DOO

11080 Земун, Ауто-пут за Загреб 41и
e-mail: natasa.ostojic@ewe.rs

Оператер кол-центра

PRIVREDNO DRUŠTVO
SECURITAS SERVICES
DOO BEOGRAD

11080 Земун-Београд, Ауто-пут за Загреб 18

Службеник обезбеђења

на одређено време 12 месеци,
за рад у Новом Саду
40 извршилаца
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V, IV или III степен стручне
спреме. Рад у сменама, рад ван просторија послодавца.
Јављање кандидата на адресу: Регионални центар Нови
Сад, Футошка 84, од 08 до 15 часова, радним данима. Рок
за пријаву: до 07.09.2019.

“FM PHARM” DOO
24000 Суботица, Вука Мандушића 39/а
e-mail: fmpharm@tippnet.rs

Спремачица
УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком занимању, без обзира на радно искуство. Пробни рад 3 месеца. Слање биографија на мејл. Оглас остаје отворен до
30.08.2019. године.

на одређено време од 3 месеца,
са пробним радом од 2 месеца
2 извршиоца

“СУБО-ИЗГРАДЊА” ДОО ПБГ
ХОТЕЛ

Опис послова: јављање клијентима и усмеравање клијената у вези даљег решавања њиховог проблема, информисање клијената.

24000 Суботица, Харамбашићева 19
тел. 060/6861-500

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, није потребно радно
искуство. Заинтересовани кандидати своје пријаве могу
слати на мејл-адресу: natasa.ostojic@ewe.rs.

на одређено време 6 месеци

ПАПИР СЕРВИС ФХБ ДОО
БЕОГРАД, УМКА
11080 Земун, Батајнички друм 3
тел. 066/8834-005, 060/3790-802

Радник на сортирању
и балирању робе

на одређено време од 4 месеца,
са пробним радом од 1 месеца
10 извршилаца
УСЛОВИ: I степен, није потребно радно искуство. Заинтересовани кандидати своје пријаве могу слати на број телефона: 066/8834-005, 060/3790-802.

„КАСПИС“ ДОО
11080 Земун
тел. 064/1195-099
e-mail: avellandodoo@gmail.com

Комерцијалиста

Собарица

Помоћни радник у кухињи
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком
занимању, без обзира на радно искуство. Исхрана обезбеђена. Пробни рад 1 месец. Кандидати треба да се јаве
на горенаведени број телефона, особа за контакт: Љиљана
Радоњић. Оглас остаје отворен до 20.08.2019. године.

STUDIO LEPOTE “STUDIO MARY LP”
11000 Београд, Светозара Марковића 48
тел. 064/1123-405

Козметичар
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, потребно радно
искуство на наведеним пословима. Заинтересовани кандидати треба да пошаљу CV на e-mail: 70.sanjaj@gmail.com
или да се јаве на наведени број телефона. Рок за пријављивање 30 дана од дана објављивања огласа.

ВОЈНА УСТАНОВА “ДЕДИЊЕ”

рад на терену, обилазак радњи,
на одређено време од 3 месеца

11000 Београд, Делиградска 40а
тел. 011/3619-473

УСЛОВИ: IV степен, потребно радно искуство од 12 месеци.
Заинтересовани кандидати своје пријаве могу слати на број
телефона: 064/119-50-99 или се пријавити на мејл-адресу:
avellandodoo@gmail.com.

привремено-повремени послови

ТРГОВИНСКО-КОМИСИОНА РАДЊА
„ЕУРО-АУТО“
36000 Краљево, Карађорђева 99
тел. 065/3135-888

Продавац ауто-делова
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на занимање; познавање рада на рачунару; возачка дозвола Б
категорије; радно искуство небитно. Достављање радних
биографија лично, од 12 до 16 часова и јављање кандидата
на контакт телефон: 065/3135-888.

www.nsz.gov.rs

Месар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, 12 месеци радног
искуства на наведеним пословима. Заинтересовани кандидати треба да се јаве на наведени број телефона. Рок за
пријављивање 06.09.2019. године.

УП ЛИВИНГ
Крагујевац
тел. 069/3337-470

Монтажа гарнишни,
завеса и лепљење тапета
УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне спреме;
радно искуство није неопходно; обавезна возачка дозвола
Б категорије; предвиђен пробни рад месец дана. Заинтересовани кандидати могу да се јаве послодавцу на контакт
телефон: 069/3337-470, сваког радног дана од 12 до 16
часова, најкасније до 07.09.2019.
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„ВАПЕКС“ ДОО

32000 Чачак, Коњевићи бб
e-mail: posao.vapeks@gmail.com

Продавац

за рад у Крагујевцу,
на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзира
на занимање. Опис посла: продаја намештаја (душеци, кревети, постељина) и вођење докумената. Потребно радно
искуство 6 месеци на истим или сличним пословима. Обавезно знање рада на рачунару. Заинтересовани кандидати своју радну биографију могу доставити послодавцу на
e-mail: posao.vapeks@gmail.com, најкасније до 31.08.2019.

MONA HOTEL MENAGEMENT DOO
BEOGRAD
HOTEL “ZLATIBOR MONA”
31315 Златибор, Миладина Пећинара 26
тел. 031/841-021

Кувар

за рад у хотелу на Златибору
4 извршиоца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, потребно је
радно искуство, позитиван став и добре комуникацијске
вештине. Задаци обухватају: редовно допуњавање и одговарајућу поставку бифеа за различите прилике, познавање
јеловника и специфичности намирница, припрему хране у
складу са очекивањима гостију, правилно руковање опремом и одржавање чистоће радног простора, флекибилност
у раду. Радне биографије слати на: recepcija@monazlatibor.
com. Биће контактирани кандидати који испуњавају наведене услове.

Конобар

за рад у хотелу на Златибору
4 извршиоца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, добре комуникацијске вештине, флексибилност у раду, познавање рада
на рачунару, знање енглеског језика. Задаци обухватају:
наплату услуга, одржавање организованости, уредности и
хигијене средстава за рад у сектору, решавање рекламација
гостију, познавање хотела и других хотелских садржаја и
услуга. Радне биографије слати на: recepcija@monazlatibor.
com. Биће контактирани кандидати који испуњавају наведене услове.

QUEENS OF CLEAN
ПР РАТКА МАРЈАНОВИЋ
Мартинци - Сремска Митровица
Фрушкогорска 125

Чишћење станова и пословног простора

место рада: све општине на територији града
Београда
2 извршиоца
УСЛОВИ: образовање: основна и средња школа, без обзира на радно искуство; предност имају лица са искуством на
наведеним пословима и у пеглању ствари. Рад на терену,
као кућно помоћно особље, рад ван просторија послодавца. Трајање конкурса: до 31.08.2019. године. Кандидати
треба да се јаве на број телефона: 064/9029-483, лице за
контакт Ратка Марјановић.

INTERMEZZO SYSTEM DOO
BEOGRAD
Београд - Врачар, Јужни булевар 83

MAGIC ALMOND DOO

„ДОБЕРГАРД“ ДОО

Београд - Чукарица, Достојевског 13
тел. 065/2001-522
e-mail: cviko.adnan@gmail.com

Београд - Звездара
тел. 060/2522-887, 011/6557-144

Службеник обезбеђења силоса

Продавац

2 извршиоца
Опис посла: малопродаја ринфузне робе и производа здраве хране.
УСЛОВИ: Место рада: Београд - Врачар, Улица цара Николаја II 61ц и Земун, Угриновачки пут 64; без обзира на радно
искуство; III степен стручне спреме. Рок за пријављивање
је 15 дана од дана објављивања. Контакт са послодавцем
можете остварити позивом на број телефона: 065/200-1522
или слањем CV-а на мејл: cviko.adnan@gmail.com.

„ПАХУЉИЦА Т&Г“

за рад у Пивницама,
општина Бачка Паланка
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; без обзира на
радно искуство; обука за физичко-техничко обезбеђење
и противпожарну заштиту; лиценца за вршење основних
послова службеника обезбеђења без оружја; лиценца за
вршење основних послова службеника обезбеђења са
оружјем; рад у сменама; обезбеђен превоз; теренски рад.
Рок за пријаву: 21.09.2019. Јављање на горе наведени број
телефона.

„ДОБЕРГАРД“ ДОО

Крагујевац
тел. 066/315-954

Звездара - Београд, Школски трг 5
тел. 011/6557-144, 060/2522-887

Шивач/конфекционар

Службеник обезбеђења

5 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне спреме;
обавезно радно искуство минимум 12 месеци на истим или
сличним пословима. Заинтересовани кандидати могу да се
јаве послодавцу на контакт телефон: 066/315-954, најкасније до 13.09.2019.

ДОО „NET BUS CO“
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ
И УСЛУГЕ ЗРЕЊАНИН

на одређено време до 6 месеци, место рада
РФПИО Сремска Митровица
2 извршиоца
УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, без обзира на смер,
лиценца за обављање послова обезбеђења (ЛФ1). Особа
за контакт: Александра Симић, тел. 060/2522-887. Рок за
пријаву 16.09.2019.

АУТО-СЕРВИС И СТР МИОЉУБ
ЋУРЧИЋ ПР

23000 Зрењанин, Београдска 22

11000 Београд, Војводе Скопљанца 31
тел. 011/2473-555

Билетар - информатор
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, радно искуство
није неопходно. Пријаве за посао слати на мејл-адресу:
miroslav.zelen@gmail.com, са назнаком „Пријава за посао“.

„МОНТЕГИ“ ДОО
18000 Ниш, ТПЦ „Калча“, Локал 9а
Обреновићева бб

Возач моторних возила
на одређено време

УСЛОВИ: III - IV степен стручне спреме; возачка дозвола Б
и Ц категорије; радно искуство 5 година. Заинтересовани
кандидати могу да се јаве на контакт телефон: 011/2473555, 011/3972-062. Рок за пријављивање на конкурс је
31.08.2019. године.

БОМЗ БОГОЈЕВИЋ ДОО

Комерцијалиста за малопродају и
великопродају
УСЛОВИ: организаторске способности, возачка дозвола Б
категорије, знање енглеског језика. Слање пријава на мејл:
јugoslava@montobene.rs.

RAVEX GROUP DOO NIŠ
18000 Ниш, Булевар цара Константина бб

Ауто-механичар
2 извршиоца

11000 Београд, Љермонтова 8
тел. 063/8356-126

Продавац

2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на радно
искуство, пробни рад 1 месец. Заинтересовани кандидати
могу да се јаве на контакт телефон: 063/8356-126 или да
пошаљу пријаву на e-mail: bomzbogojevic@gmail.com. Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

ХОТЕЛ „СРБИЈА“ АД

Ауто-електричар
Ауто-лакирер
УСЛОВИ: Пријаве слати путем мејла: jelena.pancic@ortodent.
co.rs. Додатне информације на телефон: 065/4411-311.

ДОО „ЕДИ“

11000 Београд, Устаничка 127 ц
тел. 011/3044-006

Спремачица

на одређено време
УСЛОВИ: I - II степен стручне спреме, без обзира на радно
искуство.

18000 Ниш, Пантелеј
Матејевачки пут 19

Собарица

Шивач

на одређено време

на одређено време од 6 месеци
50 извршилаца и 2 извршиоца
особе са инвалидитетом

УСЛОВИ: Слање пријава путем мејла: office@edi.rs или на
горенаведену адресу. Додатне информације на телефон:
063/433-696.

УСЛОВИ: I - II степен стручне спреме; пожељно знање
енглеског језика; без обзира на радно искуство.

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме; место рада: све
општине на територији града Београда; рад у сменама,
ноћни рад. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати треба
да се јаве путем телефона, 062/960-6683 (лице за контакт
Дијана Ахмић).

УСЛОВИ: Слање пријава путем мејла: office@edi.rs или на
горенаведену адресу. Додатне информације на телефон:
063/433-696.

Продавци у малопродајним објектима
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Пеглар

Плетач
УСЛОВИ: Слање пријава путем мејла: office@edi.rs или на
горенаведену адресу. Додатне информације на телефон:
063/433-696.

ОСТАЛО: Конкурс остаје отворен до попуне радног места.
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт телефон: 063/1080-398.

Национална служба
за запошљавање

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

Трговина и услуге / Медицина

IMEX CITY DOO

СЗТР ,,ГОРАН“

11000 Београд, Булевар војводе Мишића 14
тел. 062/631-866

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

Пица-мајстор

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

на одређено време

ОСТАЛО: рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз,
обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. Пробни рад 5
дана. Трајање конкурса: до попуне радних места. Кандидати могу своје радне биографије да доставе мејлом или да
контактирају послодавца путем телефона. Лице за контакт:
Ђурђа Вељовић.

2 извршиоца

„SATELIT RESORT“ DOO

Хигијеничарка

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.

Златибор, Бачијска 3
тел. 069/688-832
e-mail: snezana.tmusic@satelit.rs

УСЛОВИ: I - II степен стручне спреме; без обзира на радно
искуство.

„MONA HOTEL MANAGЕMENT“ DOO
BEOGRAD

на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме; радно искуство 3
месеца.
на одређено време
2 извршиоца

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу да се јаве на контакт телефон: 062/361-866 или на адресу Булевар војводе
Мишића 14, Београдски сајам, хале 7, 8, 9. Конкурс остаје
отворен до попуне радног места.

“YUGOCOMMERCE” DOO
KRAGUJEVAC
Књиговођа

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на занимање; обавезно радно искуство 3 године на пословима
књиговође. Заинтересовани кандидати своју радну биографију могу доставити на e-mail: vesna.lukovic@nsz.gov.rs,
најкасније до 28.08.2019. године.

ХТТ АД „ПАЛИСАД“
31315 Златибор, Насеље Језеро бб

Аниматор у дечијој играоници
на одређено време од 6 месеци,
са местом рада на Златибору

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на образовни профил, пожељно радно искуство. Контакт особа Петар
Зумберовић, тел 064/8459-019, достављање радних биографија на e-mail: petar.zumberovic@palisad.rs.

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 стручне спреме, 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.

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.

2) Помоћни кувар
2 извршиоца

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

3) Конобар

2 извршиоца

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.

Медицина
ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ

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.

Виша медицинска сестра - техничар

ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ ВОЗАЧА
„ЦАКИЋ” ДОО
Прокупље, Краљевића Марка 39
тел. 065/3251-225

Инструктор вожње Б категорије
на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: V, VI степен стручне спреме, без обзира на образовни профил; радно искуство 12 месеци на пословима
возача; возачка дозвола Б категорије; лиценца за инструктора вожње. Рад у сменама, обезбеђен смештај и исхрана. Трајање конкурса до попуне. Лице за контакт: Милица
Цакић. Кандидати могу да се јаве на горенаведен телефон,
радним даном, од 08.00 до 22.00. На заказан разговор
доставити радну биографију на увид.

„OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS YU“
DOO
Мали Пожаревац, Ауто-пут Београд-Ниш
e-mail: veljovicdj@gmail.com
тел. 060/644-9883
за рад у Суботици
10 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на занимање и радно искуство.

Конобар

за рад у Суботици
10 извршилаца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на занимање и радно искуство.

Бесплатна публикација о запошљавању

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

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

Касир

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

1) Кувар

Кувар

за рад у Суботици
10 извршилаца
УСЛОВИ: кувар, III степен стручне спреме, без обзира на
занимање и радно искуство.

23330 Нови Кнежевац
Краља Петра I Карађорђевића 85
са пробним радом од 3 месеца

Виша медицинска сестра - техничар
на одређено време

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме у наведеном занимању;
завршена виша медициска школа; положен стручни испит;
лиценца за рад. Кандидат треба да испуњава опште услове прописане законом. Поред пријаве са кратком биографијом кандидат треба да достави : фотокопију личне карте,
уверење о држављанству, оверену фотокопију дипломе о
завршеној вишој медицинској шкли, оверену фотокопију
уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце или решења о упису у комору. Оба радна места се односе на рад у патронажи. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је
до попуне упражењених радних места. Кандидат који буде
изабран ће приликом заснивања радног односа доставити и лекарско уверење о способности за рад. Пријаве са
потребном документацијом слати на горе наведену адресу,
са назнаком „За конкурс - не отварати“.

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

Радник на обезбеђењу објекта и превоза
у „Родитељској кући“ Службе за дечју
хематологију и онкологију Стационара
Клинике за педијатрију, на одређено време
док траје пројекат „Родитељска кућа“, са
пробним радом од 3 месеца

Опис послова: врши обезбеђење објекта и по потреби
послове превоза запослених и медицинског материјала;
води рачуна о исправности опреме којом располаже; по
завршетку смене подноси извштај непосредном руководиоцу; обавља и друге послове из свог делокруга по налогу
непосредног руководиоца; за свој рад одоворан је непосредном руководиоцу.
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове
прописане законом, као и следеће посебне услове: да поседују средњу стручну спрему саобраћајног или техничког
смера; положен возачки испит Б категорије; здравствена
способност. Заинтересовани кандидати подносе својеручно потписану молбу за пријем и биографију са адресом,
контакт телефоном и имејл-адресом, уз коју се подносе у
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оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о завршеној средњој школи; лекарско уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом;
уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење суда, не старије од 6 месеци); уверење да
кандидат није осуђиван (из полицијске управе, не старије
од 6 месеци); кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са
адресом, контакт телефоном, интернет адресом; доказ о
радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена
копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца). Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем
у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити
позвани на разговор ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство
у раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања).
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Пријаве се предају лично или поштом на горе наведену
адресу Института са назнаком: Пријава на оглас за радни
однос: радник на обезбеђењу објекта и превоза у “Родитељској кући”.

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Улица кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Гинеколошко-акушерска сестра

за рад у одсеку породилишта, на одређено
време до повратка одсутне запослене са
боловања на рад
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, положен стручни
испит, рад у сменама. 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 поседују радно
искуство, потребно је доставити радне карактеристике
од претходног послодавца. Рок за подношење пријава на
конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве на оглас достављати у затвореним
ковертама, писарници Опште болнице „Свети Лука” Смедерево или путем поште на адресу: Општа болница „Свети
Лука” Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз напомену „Пријава на оглас”, са навођењем радног места за које се конкурише. Уколико кандидат има имејл-адресу, потребно је
исту назначити ради обавештавања о резултату конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. За ближе информације можете се обратити на телефон:
026/240-725.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 17
тел. 015/513-150

Доктор стоматологије

на одређено време, за рад у здравственим
станицама, ради замене одсутног запосленог
на неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, остали услови су: завршен стоматолошки факултет (VII степен
стручне спреме) на интегрисаним академским студијама,
по пропису који уређује високо образовање почев од 10.
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању
од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; најмање шест
месеци радног искуства у звању доктора стоматологије;
положен стручни испит; лиценца. Кандидати пријаву са
фотокопијом личне карте, кратком биографијом, адресом и
контакт телефоном, као и оверене фотокопије докумената
којима доказују да испуњавају услове конкурса (диплома
којом се потврђује стручна спрема, уверење о држављанству Републике Србије, извод из матичне књиге рођених,
издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09),
достављају у затвореној коверти, поштом на адресу: Дом
здравља Владимирци, 15225 Владимирци, Светог Саве 17,
или лично у просторијама кадровске службе Дома здравља
Владимирци, са назнаком: „Пријава за конкурс“. Одлука
о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана
истека рока за подношење пријава. Кандидати који не буду
изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима
огласа. Пријаве морају да буду примљене у Дому здравља
најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање као
последњег дана рока за подношење пријава до 12 часова,
без обзира на начин доставе. Пријаве које буду примље-
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не у Дому здравља после истека дана и сата наведеног у
овом огласу сматраће се наблаговременим и неотворене
ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када
су примљене у установи. Пријаве са непотпуним подацима
и непотпуном документацијом ће бити одбијене као неисправне. Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања
код Националне службе за запошљавање.

ДОМ „МИЉАКОВАЧКИ
ВИНОГРАДИ“
11000 Београд, Миљаковачки виногради 19
тел. 060/0295-995
e-mail: mbbojana@gmail.com

Медицинска сестра / техничар
3 извршиоца

Неговатељица у дому за старе
2 извршиоца

УСЛОВИ: предвиђен пробни рад; радно искуство небитно.
Рад у сменама и ноћни рад.

ДОМ ЗДРАВЉА
“СВЕТИ ЂОРЂЕ” ТОПОЛА

34310 Топола, Булевар вожда Карађорђе 67
тел. 034/6811-880

Специјалиста
педијатрије - изабрани лекар
на одређено време,
за рад у Служби за здравствену
заштиту деце и школске деце

УСЛОВ: Поред општих услова предвиђених законом кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: високо
образовање медицинске струке: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који
је уређивао високо образовање до септембра 2005. године;
завршена специјализација из педијатрије; стручни испит;
лиценца. Уз пријаву се подносе у овереној фотокопији
следећа документа: диплома о завршеном медицинском
факултету, уверење о положеном стручном испиту, диплома о завршеној специјализацији из педијатрије, фотокопија
извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме), лиценца или решење о издавању лиценце
и решење о упису у именик Лекарске коморе Србије; кандидати који имају радно искуство достављају и фотокопију
радне књижице или други одговарајући доказ о радном
искуству; фотокопију важеће личне карте и личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом; кандидат који буде изабран, пре закључивања
уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој
способности за рад на наведеним пословима; уверење да
се против кандидата не води кривични поступак (уверење
суда), не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није
осуђиван за дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП-а), не старије од 6 месеци.
Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на веб-страници Министарства здравља РС (www.
zdravlje.gov.rs), као и на веб-страници Дома здравља “Свети Ђорђе” Топола (www.dztopola.rs). Рок за подношење
пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на
разговор ради пружања додатних података који могу бити
важни за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор
Дома здравља “Свети Ђорђе” Топола. 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. Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека
рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на
веб-страници Дома здравља “Свети Ђорђе” Топола. Кандидати који не буду изабрани не могу захтевати повраћај
достављених докумената. Контакт телефон: 034/6811-880.
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом
здравља „Свети Ђорђе” Топола, на адресу: Булевар вожда Карађорђа 67, са назнаком „Пријава на оглас за радно
место педијатар - изабрани лекар“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Посао се не чека,
посао се тражи

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 17
тел. 015/513-150

Доктор медицине

на одређено време, за рад у сменама, рад у
теренским амбуланатама и рад ноћу
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос, поред општих
услова предвиђених законом су: завршен медицински
факултет (VII степен стручне спреме) на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним
студијама у трајању од најмање пет година, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године. Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине, положен стручни испит, лиценца, возачка
дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: Кандидати пријаву са фотокопијом личне карте, кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,
као и оверене фотокопије докумената којима доказују да
испуњавају услове конкурса (диплома којом се потврђује
стручна спрема, уверење о држављанству Републике
Србије, извод из матичне књиге рођених издат на новом
обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у
„Службеном гласнику РС”, број 20/09), достављају у затвореној коверти поштом на адресу: Дом здравља Владимирци, 15225 Владимирци, Светог Саве 17 или лично у просторијама кадровске службе Дома здравља Владимирци, са
назнаком „Пријава за конкурс“. Одлука о избору кандидата
донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. Кандидати који не буду изабрани неће
бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Пријаве
морају да буду примљене у Дому здравља најкасније осмог
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање као последњег
дана рока за подношење пријава до 12 часова, без обзира на начин доставе. Пријаве које буду примљене у Дому
Здравља после истека дана и сата наведеног у овом огласу
сматраће се наблаговременим и неотворене ће се вратити
пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене
у установи. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном
документацијом ће бити одбијене као неисправне. Оглас
остаје отворен 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
“СОКОБАЊА”

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел.018/830-124
Оглас објављен у публикацији “Послови” 24.07.2019.
године, за радно место магистра фармације, на одређено време од 6 месеци због повећаног обима посла,
поништава се у целости.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО
ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ “БАЊИЦА”
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28
тел. 011/6660-466

Специјалиста медицинске биохемије
УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе уз пријаву: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном фармацеутском факултету – VII степен стручне спреме (са просечном
оценом студирања); оверен препис или фотокопију дипломе
о положеном специјалистичком испиту из медицинске биохемије; оверен препис или фотокопију дипломе о положеном
испиту за научно звање магистра и/или доктора наука (ако
га кандидат има); оверен препис или фотокопију уверења
о положеном државном испиту; потврду издату од стране
Националне службе за запошљавање о дужини чекања на
запослење; доказ о радном искуству у струци након положеног специјалистичког испита у трајању од минимум 5 година (фотокопија радне књижице или потврда послодавца);
фотокопија личне карте или очитана лична карта (уколико
лична карта поседује чип); важећа лиценца; биографија, са
адресом и контакт телефоном. Предност имају кандидати са
радним искуством у стационарним здравственим установама. Пробни рад је шест месеци.

Виши радиолошки техничар
УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе уз пријаву:
оверен препис или фотокопију дипломе о стеченом образовању на струковним студијама првог степена (основне
струковне студије) по пропису који уређује високо образо-
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вање почев од 10.09.2005, односно на студијама у трајању
од најмање две године (до 10.09.2005.), са просечном оценом; оверен препис или фотокопију дипломе о положеном
стручном испиту; фотокопију лиценце (уколико је кандидат
поседује); потврду издату од стране Националне службе
за запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ
о радном искуству у струци након положеног испита на
пословима пружања здравствене заштите, укључујући и
волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); фотокопију личне карте или очитану личну карту (уколико лична карта поседује чип); биографију,
са адресом и контакт телефоном. Предност имају кандидати са радним искуством у стационарним здравственим установама. Пробни рад је шест месеци.

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе уз пријаву:
оверен препис или фотокопију дипломе о стеченом
средњем образовању, са просечном оценом; оверен препис или фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију лиценце (уколико је кандидат поседује);
потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ о радном
искуству у струци након положеног испита на пословима
пружања здравствене заштите, укључујући и волонтерски
стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); фотокопију личне карте или очитану личну карту (уколико лична карта поседује чип); биографију са адресом и
контакт телефоном. Предност имају кандидати са радним
искуством у стационарним здравственим установама. Пробни рад је шест месеци.

Техничар одржавања одеће (машински
перач)
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној основној
школи (са просечном оценом); потврду издату од стране
Националне службе за запошљавање о дужини чекања на
запослење; доказ о радном искуству на истим или сличним
пословима (фотокопија радне књижице или потврда послодавца); фотокопију личне карте или очитану личну карту
(уколико лична карта поседује чип); биографију, са адресом
и контакт телефоном; пожељно је претходно радно искуство у стационарним здравственим установама на истим или
сличним пословима, односно радно искуство на професионалним машинама за одржавање одеће. Пробни рад је три
месеца.
ОСТАЛО: Пријаве са непотпуном документацијом или које
нису у складу са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Кандидати који уђу у
ужи избор ће бити позвани на разговор.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР НЕГОТИН
19300 Неготин, Бадњевска 4
тел. 019/544-196, 019/545-465

Медицинска сестра / техничар на
осталим болничким одељењима

на одређено време за рад у Општој болници у
Неготину, у Служби ортопедске хирургије, до
повратка привремено одсутног радника
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: IV
степен - завршена медицинска школа општег смера, положен стручни испит, поседовање лиценце, са или без радног
искуства.

Медицинска сестра / техничар на
осталим болничким одељењима

на одређено време, за рад у Општој болници у
Неготину, на Одељењу за продужено лечење
са палијативним збрињавањем, до повратка
привремено одсутних радника
2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: IV
степен - завршена медицинска школа општег смера, положен стручни испит, поседовање лиценце, са или без радног
искуства.

Виши радиолошки техничар у
дијагностици

на одређено време, за рад у Општој болници
у Неготину, на Одељењу за радиолошку
и ултразвучну дијагностику, до повратка
привремено одсутног радника

Бесплатна публикација о запошљавању

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о
раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: IV
или VI степен - завршена медицинска школа радиолошког
смера, положен стручни испит, поседовање лиценце, са
или без радног искуства.

ДОМ ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ

ОСТАЛО: Опис послова према Правилнику о организацији и
систематизацији послова Здравственог центра Неготин. Као
доказе о испуњености услова, уз пријаву приложити: кратку
биографију са адресом, контакт телефоном и имејл-адресом; фотокопију личне карте или очитане податке са личне
карте (уколико је чипована); оверену фотокопију дипломе
о завршеној школи која се тражи огласом; оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или решење о упису у именик коморе;
доказ о радном искуству (фотокопије уговора о раду, уговора
о привременим и повременим пословима и слично); извод
из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене
презимена); фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује). Рок за подношење пријаве је 8 дана од
дана објављивања огласа на званичној интернет страници
Министарства здравља РС. Оглас објавити на сајту Министарства здравља РС и код Националне службе за запошљавање. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Служба за правне, кадровске
и опште послове Здравственог центра Неготин. У случају
већег броја пријављених кандидата, може бити обављен
разговор са кандидатима из ужег избора, ради добијања
додатних информација које могу бити битне за доношење
одлуке о избору. Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави лекарско уверење
о здравственој способности за рад на наведеним пословима.
Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана
од дана истека рока за подношење пријава. Пријаве са доказима доставити у затвореној коверти, лично, у Управи Здравственог центра Неготин или поштом на адресу: Здравствени
центар Неготин, Бадњевска 4,19300 Неготин, са назнаком:
„Пријава на оглас - не отварати”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. По завршеном конкурсу
кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај
конкурсне документације. За ближе информације можете се
обратити на телефоне: 019/544-196, 545-465.

за рад на пословима доктора медицине –
изабраног лекара, у Одељењу за здравствену
заштиту одраслих становника, Службе за
здравствену заштиту одраслих становника
са хитном медицинском помоћи, кућним
лечењем и стоматолошком делатношћу, на
одређено време до повратка запослене са
трудничког боловања, породиљског одсуства
и одсуства ради неге детета

ДОМА ЗДРАВЉА
„МИЛОЈЕ ХАЏИЋ ШУЛЕ”
34210 Рача, Виноградска бб
тел. 034/751-076

Дипломирани економиста (висока
стручна спрема)

финансијско-рачуноводствени аналитичар у
Дому здравља „Милоје Хаџић Шуле” Рача
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС
и 113/17), а посебни услови Правилником о унутрашњој
организацији са систематизацијом радних места Дома
здравља „Милоје Хаџић Шуле” Рача и Кадровским планом
Дома здравља за 2018. годину. Опис послова је утврђен
Правилником о организацији и систематизацији послова
Дома здравља „Милоје Хаџић Шуле” Рача. Посебан услов
за заснивање радног односа је: радно искуство у здравственој установи у трајању од најмање 1 (једне) године на
пословима финансија и књиговодства; радно искуство у
здравственој установи на пословима фактуристе-аналитичара; познавање рада на рачунару. Уз пријаву се подносе у
оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о држављанству РС; узвод из матичне књиге рођених; узвод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат
променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт
телефоном, имејл-адресом. Кандидати који имају радно
искуство (укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци. Кандидати који уђу у ужи избор биће
позвани на разговор. Приликом заснивања радног односа,
изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење
као доказ о здравственој способности за послове за које се
заснива радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља
„Милоје Хаџић Шуле” Рача. Рок за подношење пријава је
осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији
„Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани
о резултатима огласа. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, или путем поште на адресу: Дом здравља
„Милоје Хаџић Шуле” Рача, Виноградска бб, 34210 Рача.

37210 Ћићевац, Светог Саве 19а
тел. 037/811-343

Доктор медицине

УСЛОВИ: Опис послова је детаљно описан у Правилнику
о организацији и систематизацији послова Дома здравља
Ћићевац; завршен медицински факултет - VII/1 степен
стручне спреме, положен стручни испит и дозвола за рад
– лиценца издата од надлежне коморе (ако је кандидат из
радног односа) или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу). Заинтересовани кандидати уз
пријаву као доказ подносе: оверену фотокопију дипломе о
завршеном медицинском факултету; оверену фотокопију
потврде о положеном стручном испиту; оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежене коморе
(ако је кандидат из радном односа) или решење о упису у
комору (ако кандидат није у радном односу) и кратку биографију. Рок за подношење пријаве је 8 дана. Приликом
заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави
лекарско уверење као доказ о здравственој способности
за послове за које се прима. Неблаговремене и непотпуне
пријаве, које нису у складу са условима овог огласа, неће
се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

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

Виши лабораторијски техничар

на одређено време због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и
следеће посебне услове: високо образовање / виши лабораторијски техничар - на струковим студијама првог степена (основне струковне студије), по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање две
године, по пропису који је уређивао високо образовање
до 10. септембра 2005. године - стручни испит - лиценца
/ решење о упису у комору - најмање годину дана радног
искуства у наведеном звању.

Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима

на одређено време ради замене одсутне
запослене на боловању, породиљском
одсуству и одсуству ради неге детета
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и
следеће посебне услове - средње образовање у трајању
од четири године / медицинска школа / медицинска сестра – техничар; стручни испит; лиценца / решење о упису
у комору; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену
копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са просечном оценом током школовања, оверену копију уверења
о положеном стручном испиту, оверену копију лиценце/
решења о упису у комору, фотокопију радне књижице
уколико кандидат има радни стаж или потврду послодавца (други доказ о радном искуству), оригинал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или
оверену копију извода из матичне књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме, оригинал или оверену
копију уверења о држављанству, копију/очитану личну
карту. Лекарско уверење којим се доказује здравствена
способност без ограничења за рад на радном месту за које
је расписан оглас, дужан је да достави кандидат који буде
изабран пре пријема у радни однос. Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са
кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни
однос обавиће се разговор, ради прибављања додатних
релевантних података за доношење одлуке о избору кан-
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дидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове Опште болнице Петровац
на Млави. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве слати у затвореним
ковертама, на адресу: Општа болница Петровац на Млави,
Моравска 2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у Правну службу Опште болнице Петровац на Млави.
Неблаговремене пријаве и непотпуна документација неће
бити узети у разматрање при избору кандидата.

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

Медицинска сестра / техничар
у амбуланти
са пробним радом од шест месеци

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа,
педијатријског смера, уверење о положеном стручном
испиту, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у
звању медицинске сестре / техничара. Пријаве са кратком
биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса
(неоверене фотокопије) предају се преко писарнице Дома
здравља (соба бр. 3), на трећем спрату, Булевар маршала
Толбухина 30. Кандидати су дужни да на пријави назначе
за који конкурс подносе пријаву. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији
Националне службе за запошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о
избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља
поред писарнице на трећем спрату, Булевар маршала Толбухина 30, Нови Београд. Изабрани кандидат ће бити лично
обавештен телефонским путем.

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

Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу
са пробним радом од шест месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста педијатар, стручни
испит, положен специјалистички испит. Најмање три године
и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Медицинска сестра / техничар у
амбуланти
на одређено време до три месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, педијатријског
смера, уверење о положеном стручном испиту, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре
/ техничара.

Доктор медицине

за рад у служби за здравствену заштиту деце
и омладине, на одређено време до три месеца
2 извршиоца
УСЛОВИ: доктор медицине, најмање 1 година радног искуства
у педијатрији (рачуна се 1 година специјализације), стручни
испит.
ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом и
контакт телефоном, као и документа којима се доказује
испуњеност услова конкурса (неоверене фотокопије) предају се преко писарнице Дома здравља (соба бр. 3) на
трећем спрату, Булевар маршала Толбухина 30. Кандидати су дужни да на пријави назначе за који конкурс подносе пријаву. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне
и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о
избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља,
поред писарнице на трећем спрату, Булевар маршала Толбухина 30, Нови Београд. Изабрани кандидат ће бити лично
обавештен телефонским путем.
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СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
„КОВИН“ У КОВИНУ
26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-234

1. Виши санитарни техничар /
санитарно-еколошки инжењер
УСЛОВИ: високо образовање: на струковим студијама првог
степена (основне струковне студије) по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на
основним студијама у трајању од најмање две године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит, лиценца; 6 месеци радног
искуства у наведеном звању.

2. Медицинска сестра / техничар

у специјализованим психијатријским
болничким установама које су организоване
за двадесетчетворочасовни пријем,
задржавање пацијената без пристанка,
за збрињавање и лечење психотичних
поремећаја у акутној фази, болести
зависности, за форензичку психијатрију,
психогеријатрију и психосоцијалну
рехабилитацију, на одређено време због
повећаног обима посла, а најдуже до 3 месеца
УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит, лиценца;
најмање шест месеци искуства у наведеном звању.

3. Спремач / спремачица просторија

у болничким установама специјализованим
за психијатрију и на психијатријским
одељењима
2 извршиоца
УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: Кандидати за радно место под редним бројем 1.
морају предати: кратку биографију (CV), молбу, оверену
фотокопију дипломе о завршеном високом образовању,
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце, потврду о 6 месеци радног
искуства у наведеном звању. Кандидати за радно место под
редним бројем 2. морају предати: кратку биографију (CV),
молбу, оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем
образовању, оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце, потврду о
6 месеци радног искуства у наведеном звању. Кандидати за
радно место под редним бројем 3. морају предати: кратку
биографију (CV), молбу, оверену фотокопију сведочанстава
о завршеном основном образовању. Пријаве са потребним
доказима достављају се поштом на следећу адресу: Улица
цара Лазара 253, 26220 Ковин или лично у архиви болнице,
са назнаком „Оглас”, у року од 8 дана од дана објављивања.
Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење о општој здравственој способности. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Доктор медицине

на одређено време до 6 месеци
УСЛОВИ: завршен медицински факултет; положен стручни
испит; држављанство Републике Србије. Опис послова је
као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Уб. Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију: пријаву на оглас
са кратком биографијом; копију личне карте; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); оверену копију
дипломе о завршеном медицинском факултету; оверену
копију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као
и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на горе наведену адресу. Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се разматрати.

Физиотерапеутски техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа, физиотерапеутски техничар; положен стручни
испит; држављанство Републике Србије. Опис послова је
као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Уб. Заинтересовани кан-

дидати подносе следећу документацију: пријаву на оглас
са кратком биографијом, копију личне карте, уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци), оверену копију
дипломе о завршеној средњој школи, оверену копију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са кратком
биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на горе наведену адресу.
Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗА СТАРЕ ОСОБЕ “ЛУГ”
11409 Ковачевац - Младеновац
Брестовачка 29
тел. 060/3034-114
email: centarlug@yahoo.com

Неговатељица - неговатељ

на одређено време до 12 месеци
УСЛОВИ: минимум II степен стручне спреме, без обзира на
занимање и радно искуство. Ноћни рад. Рок за пријаву на
оглас је до попуне радног места.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Педијатријска сестра

на одређено време до повратка запослене са
боловања преко 30 дана
УСЛОВИ: општи услови у складу са Законом о раду; посебни услови: IV степен стручне спреме, педијатријска 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, 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 телефони:
018/804-215, 018/804-211

Медицинска сестра - техничар

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

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

Виши радиолошки техничар

за рад у Служби за радиолошку, ултразвучну
и ЦТ дијагностику
Опис послова: даје упутства пацијенту о припреми за снимање и зрачну терапију и о понашању приликом снимања;
поставља пацијента у положај пожељан за снимање и
зрачну терапију; припрема апаратуру и материјал потре-
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бан за снимање, односно зрачну терапију; снима пацијента, развија филм и процењује квалитета снимка; спроводи зрачну терпију; примењује одговарајуће мере заштите
пацијента, заштите особља и простора и прати нежељена
дејстава зрачења; обавља послове зрачног третмана за
пацијенте код којих се спроводи транскутана радиотерпија,
брахитерапија, радиохирургија и стереотаксична терапија
као модалитет у лечењу малигних болести; припрема
пацијента и одређује адекватан положај пацијента за зрачни третман; спроводи радиотерапијске процедуре на Гама
ножу и Кибернетичком ножу; у зависности од сложености и
места рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта
са пацијентима препознају се горе наведена радна места.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и:
1. завршено високо образовање на струковим студијама
првог степена (основне струковне студије) 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. Уз пријаву, у којој је потребно
навести за које радно место се пријављујете треба доставити: 1. кратку биографију са адресом и контакт телефоном,
2. оверену фотокопију дипломе о завршеним струковним
студијама виши / струковни радиолошки техничар, 3. оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 4.
извод из МК рођених - оригинал. Кандидати који су радили
у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Медицинска сестра - техничар

за рад у Општој болници Пожаревац
3 извршиоца
Опис послова: планира и пружа услуге здравствене неге
и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану
медицинску документацију; обавља медицинске мере код
болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише
узимање лекова; врши припрему болесника и асистира
лекару при интервенијама; учествује у пријему болесника,
визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању
пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;
спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже
и уклања медицинских отпадна прописани начин; обавља
послове из области јавног здравља (здравствено васпитање, врши вакцинацију према епидемиолошким индикацијама, врши унос података у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски материјал);
спроводи активности на популарисању давалаштва крви и
компонената крви; врши прикупљање крви, компонената
класичним и аферентним процедурама, тестирање крви,
прераду, чување и дистрибуцију крви; припрема лекове
из крви фракционисањем плазме; у зависности од сложености и специфичности радног места, сложености и специфичности послова, сложености процедура, нивоа ризика,
контакта са пацијентом и услова рада, препознају се горе
наведена радна места.
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и:
завршена средња медицинска школа - општи смер (IV
степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је
потребно навести за које радно место се пријављујете, треба доставити: 1. кратку биографију са адресом и контакт
телефоном, 2. оверену фотокопију дипломе о завршеној
средњој медицинској школи (IV степен) - општи смер, 3.
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 4. извод из МК рођених - оригинал. Кандидати који су
радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију
лиценце.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће разматрати. Пријаву са документацијом доставити
на адресу: Општа болница Пожаревац, Братства јединства
135, 12000 Пожаревац.

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

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

Доктор медицине

за потребе Службе за психијатрију, на
одређено време ради замене привремено
одсутне запослене, до повратка са
трудничког, породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета
УСЛОВИ: високо образовање: 1) на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или 2) на основим студијама у трајању од најмање пет година, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; положен стручни испит. Приликом пријављивања
на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву
на оглас са кратком биографијом и контакт подацима;
фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег
профила; фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до
промене презимена). Пријаве са документацијом доставити
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне,
кадровске и административне послове, Синђелићева 62,
14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у
радни однос за послове ________ (навести тачан профил
за који кандидат подноси пријаву)“.

Доктор медицине

за потребе Службе за унутрашње болести,
Одсек за нефрологију са дневном болницом
за перитонеалну дијализу и хемодијализу,
на одређено време ради замене привремено
одсутне запослене, до повратка са
трудничког, породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета

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

Медицинска сестра - техничар

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

Медицинска сестра - техничар

на болничком одељењу, за потребе Службе
за ОРЛ са максилофацијалном хирургијом и
специјалистичким кабинетима, на одређено
време до шест месеци ради обезбеђења
услова у погледу кадра за обављање
здравствене делатности

УСЛОВИ: високо образовање: 1) на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или 2) на основим студијама у трајању од најмање пет година, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
године; положен стручни испит. Приликом пријављивања
на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву
на оглас са кратком биографијом и контакт подацима;
фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег
профила; фотокопију уверења о положеном стручном
испиту; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до
промене презимена). Пријаве са документацијом доставити
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне,
кадровске и административне послове, Синђелићева 62,
14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у
радни однос за послове ________ (навести тачан профил
за који кандидат подноси пријаву)“.

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

Виши радиолошки техничар у
дијагностици

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

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

Медицинска сестра - техничар

на болничком одељењу за потребе Службе
хирургије, на одређено време до шест месеци
ради обезбеђења услова у погледу кадра за
обављање здравствене делатности

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

Оглас објављен дана 24.07.2019. године у публикацији „Послови“ поништава се за радно место:
помоћни кувар за потребе Одсека за припрему и
дистрибуцију хране у Служби за техничке и помоћне послове, на одређено време до шест месеци ради обезбеђења услова у погледу кадра за
обављање здравствене делатности. У осталом делу
оглас остаје непромењен.

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

Физиотерапеутски техничар

на одређено време до шест месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска школа, физиотерапеутски техничар; положен стручни
испит; држављанство Републике Србије. Опис послова је
као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Уб. Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију: пријаву на оглас
са кратком биографијом; копију личне карте; уверење о
држављанству (не старије од 6 месеци); оверену копију
дипломе о завршеној средњој школи; оверену копију уверења о положеном стручном испиту. Пријаве са кратком
биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (ове-
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Медицина
рене фотокопије), достављају се на горе наведену адресу.
Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана објављивања
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
„СОКОБАЊА“
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Интерни ревизор
УСЛОВИ: висока стручна спрема (дипломирани економиста), VII/1 степен стручне спреме; радно искуство у струци
од најмање 3 године; завршена обука из области основа
интерне ревизије у организацији Министарства финансија.
Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу
документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеном економском факултету, потврду послодавца о радном
искуству (оригинал), оверену фотокопију потврде Министарства финансија о завршеној обуци из области основа
интерне ревизије, фотокопију личне карте, кратку биографију.

Референт за финансијскорачуноводствене послове
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема (економски техничар),
IV степен стручне спреме; радно искуство у струци од најмање 3 године. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе
о завршеној средњој школи, потврду послодавца о радном
искуству (оригинал), фотокопију личне карте, кратку биографију.

Службеник за послове заштите,
безбедности и здравља на раду
УСЛОВИ: висока стручна спрема (инжењер заштите на раду
или инжењер заштите животне средине), VII/1 степен стручне
спреме; положен стручни испит о практичној оспособљености
за обављање послова безбедности и здравља на раду; положен стручни испит из области заштите од пожара. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију:
оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и
здравља на раду издато од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, оверену фотокопија
уверења о положеном стручном испиту из области заштите од
пожара издато од стране Министарства унутрашњих послова,
фотокопију личне карте, кратку биографију.

Спремачица просторија у којима се
пружају здравствене услуге
3 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа, I степен стручне спреме. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној основној
школи, фотокопију личне карте, кратку биографију.
ОСТАЛО: Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница „Сокобања“, 18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 или
непосредно у болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

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

Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима

на одређено време по основу замене
привремено одсутног радника, пробни рад
три месеца
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општи или
педијатријски смер, положен стручни испит, лиценца за
рад, радно искуство 6 месеци.
ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву
на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе
фотокопије: дипломе о завршеној школи, уверење о стручном испиту, лиценца за рад, извод из матичне књиге рођених, доказ о радном искуству (уговори о раду, волонтерски
уговори, потврда послодавца и сл.). Приликом заснивања
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радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на
које се прима, потврду да се против лица не води судски
поступак, као и потврду о неосуђиваности. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са потребном документацијом достављају се на
адресу: Специјална болница за церебралну парализу и
развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а - Правна
служба. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања огласа у публикацији Националне службе за
запошљавање “Послови”.

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

Медицинска сестра - техничар

на осталим болничким одељењима, за
потребе Одељења пластичне хирургије
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа
педијатријског или општег смера; положен стручни испит;
лиценца; најмање 6 (шест) месеци радног искуства на
пословима медицинске сестре - техничара након положеног стручног испита; предвиђен пробни рад у трајању од
6 месеци. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију лиценце; фотокопију дипломе о завршеној
школи; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; фотокопију радне књижице или другог доказа о радном
искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори,
потврда послодавца и сл.).

Медицинска сестра - техничар

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

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
11000 Београд, Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655

Стручни сарадник за јавне набавке

на одређено време до повратка одсутног
запосленог, уз пробни рад од 3 месеца
Опис послова: учествује у припреми и изради годишњег
плана набавки, припрема документацију за спровођење
поступка јавних набавки и прати прописане рокове до
окончања поступка јавних набавки, припрема разне
извештаје који се достављају Управи за јавне набавке,
Државној ревизорској институцији, Секретаријату за здравство, Министарству здравља и Републичком фонду за
здравствено осигурање, доставља План и измену Плана
набавки, кварталне извештаје и Годишњи извештај о извршењу Плана набавки Управи за јавне набавке и Државној
ревизорској институцији коришћењем апликативног софтвера који је израђен од стране Управе за јавне набавке,
прати законску регулативу у оквиру своје делатности, ради
и друге послове из домена своје струке по налогу директора Дома здравља, помоћника директора за немедицинска питања, руководиоца ЕФП, којима је одговоран за свој
посао, прикупља и обрађује податке о потребама за добрима, услугама и радовима у циљу спровођења јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, прима понуде и
исте доставља комисији за избор најповољнијег понуђача,

води дневник јавних набавки и набавки на које се закон не
примењује, прикупља податке за израду стручних анализа
и извештаја из области јавних набавки и набавки на које се
закон не примењује, прикупља податке и припрема делове годишњих планова јавних набавки и набавки на које се
закон не односи, припрема документацију у поступцима
јавних набавки, припрема и обрађује све податке за набавку потрошног канцеларијског материјала и ситног инвентара, учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије, контролише формалну исправност документације у
поступцима јавних набавки, води евиденције о закљученим
уговорима у поступку јавних набавки и набавки на које се
закон не примењује и прати реализацију јавних набавки.
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 за службеника за јавне набавке, у
складу са законом; познавање рада на рачунару (основни
пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи
, фотокопију сертификата - службеник за јавне набавке,
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 12. Обавезно назначити за
које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити
објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на
огласној табли - IV спрат.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
11000 Београд, Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655

Медицинска сестра - техничар у кућном
лечењу и нези
на одређено време до повратка одсутног
запосленог, уз пробни рад од 3 месеца

Опис послова: Води медицинску документацију и сачиљава извештаје о раду службе кућног лечења и медицинске
неге и у стану болесника, предузима све неопходне мере,
даје инфузионе растворе у стану, даје интрамускуларне и
интравенске ињекције у стану, ставља фиксациони завој,
врши обраду декубитиса и других рана у стану, врши давање
серума, врши скидање конаца, врши катетеризацију и замену катетера, спроводи терапију са кисеоником, учествује у
здравствено-васпитном раду, ради ЕКГ снимање, фактурише
пружене здравствене услуге, израђује месечне и тромесечне извештаје, управља санитетским возилом и у вези са тим
сноси сву одговорност, учествује у палијативном збрињавању болесника, рад у Тиму за палијативно збрињавање,
пружање подршке породици оболелог, одговорна за потрошњу и залихе лекова и санитетског материјала, ради и друге
послове из домена своје струке по налогу одговорне сестре и
начелника службе којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: медицинска школа: средње образовање, 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.
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.

Подршка
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Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
11000 Београд, Кнез Данилова 16
тел. 011/3223-655

Доктор медицине - изабрани лекар за
одрасле
пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и
унапређењу здравља појединаца и породице, ради на
откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, односно, на спровођењу скрининг програма у складу
с посебним програмима донетим у складу са прописима
и планом рада службе, врши дијагностику и благовремено лечење пацијената, указује хитну медицинску помоћ,
упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу
према медицинским индикацијама, односно код лекара
специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наставак
лечења пацијента, прописује лекове и медицинска средства, спроводи здравствену заштиту из области менталног
здравља у смислу превенције у оквиру прописаног скрининга, ране дијагностике поремећаја, упућивања на специјалистичко консултативни преглед, прописивање препоручене терапије и упућивање на виши ниво здравствене
заштите, у поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво, на основу мишљења доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине упућује пацијента на
терцијарни ниво, води потпуну медицинску документацију
о здравственом стању пацијента, фактурише здравствене
услуге које пружа, даје оцену радне способности и упућује
на лекарску и инвалидску комисију, ради у комисијама и
на посебним програмима, издаје стручно мишљење, лекарско уверење, на лични захтев и на службени захтев код
одређених случајева болести и повреда, у стручном раду је
самосталан и одговоран за координаторни рад у својој јединици, прати и предлаже измене у процедуралном раду у
оквиру акредитацијских стандарда, обавља и друге послове из делокруга своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе којима је одговоран за свој рад.
УСЛОВИ: медицински факултет; стручни испит; лиценца;
најмање шест месеци радног искуства у звању доктора
медицине; познавање рада на рачунару (основни пакет
MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити:
биографију, фотокопију дипломе о завршеном факултету,
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или решења о упису у Комору и фотокопију
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се
не враћају кандидатима.

Медицинска сестра - техничар у
амбуланти
пробни рад 3 месеца

Опис послова: води потребну евиденцију о осигураницима, здравственом стању корисника и популације, учествује
у превентивним прегледима, скрининзима и здравствено-васпитном раду, врши примарну обраду ране/завој и по
потреби компресивни завој и тампонаду, ставља фиксациони завој и врши скидање конаца и копчи, ЕКГ, инхалације,
инфузија, врши апликовање хуманог имуноглобулина и
других лекова, инцизија, транспортну имобилизацију, обраду опекотина, испирање уха, превијање у стану болесника,
даје вакцине у амбуланти и на терену, као и ињекције у
сужби и стану болесника, прати болесника до болнице, по
налогу лекара, врши требовање и набавку ампулираних
лекова и инструмената. Контролише рок трајања лекова и
санитетског материјала и контролише хладни ланац лекова, ради са компјутерима и видео терминалима, обавља
послове на пријему пацијената, наплата партиципације у
складу са прописима и слично, одговорна је за правилно
вођење медицинске документације, фактурише здравствене услуге које пружа, одговорна је за потрошњу и залихе
ампулираних лекова, вакцина и санитетског материјала,
учествује у изради извештаја, учествује у спровођењу плана здравствено-васпитног рада, ради у тиму, врши заказивање пацијената лично и телефоном, врши стерилизацију
инструмената, обавља дезинфекцију радног простора у
интервенцијама, превијалишту и ординацији, разврстава
медицински отпад, обележава и одлаже у за то предвиђене кесе, узима брис рана, ради и остале послове из свог
делокруга по налогу одговорне сестре, за свој рад одговора
одговорној медицинској сестри, непосредном руководиоцу
и начелнику службе.
УСЛОВИ: медицинска школа, средње образовање; стручни
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у
звању медицинске сестре / техничара; познавање рада на
рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз
молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завр-
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шеном школи, фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, фотокопију лиценце или решења о упису у Комору
и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

Доктор стоматологије - изабрани лекар

Виши радиолошки техничар

Опис послова: прима пацијенте и врши све прегледе
из области своје струке, сарађује са докторима специјалистима, лечи обољења уста и зуба, врши екстракцију
зуба, врши заустављање постекстракционих крварења и
инцизију апсцеса, пломбира зубе, врши читање Рö филмова, заједно са медицинском сестром одговоран је за уредно вођење медицинске документације и за уредност свог
радног места, обавезан је да рационално троши лекове и
остали потрошни материјал, спроводи здравствено-васпитни програм, по потреби ради послове описане код доктора
специјалисте за стоматолошку протетику, обавља систематске прегледе уста и зуба деце и омладине у ординацији
и на терену са израдом извештаја, сарађује са педијатрима,
врши здравствено васпитање деце и омладине путем разговора предавања и демонстрација, врши санацију сталних молара пре уписа у основну школу, испуњава стручно
медицински план рада, ради све остале послове из домена
своје струке, за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу и начелнику службе.

Виша медицинска сестра - техничар општи смер

пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање, стоматолошки факултет;
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног
искуства у звању доктора стоматологије; познавање рада
на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење); по потреби едукација из дечије превентивне стоматологије и две године рада у струци. Уз молбу приложити:
биографију, фотокопију дипломе о завршеном факултету,
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или решења о упису у Комору и фотокопију
држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се
не не враћају кандидатима.

Виша медицинска сестра / техничар у
поливалентној патронажи
пробни рад 3 месеца

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 анализита 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, као и 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; 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 треба да
одговори радним задацима самосталног рада; поседовање
возачке дозволе Б категорије. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном факултету, 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 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.

34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273
са пробним радом од 3 месеца

у операционој сали, са пробним радом од 3
месеца
6 извршилаца

Медицински техничар - сестра општег
смера
(средња стручна спрема)
са пробним радом од 3 месеца
31 извршилац

Медицински техничар - сестра педијатријски смер
(средња стручна спрема)
са пробним радом од 3 месеца
8 извршилаца

Медицински техничар - сестра гинеколошко-акушерски смер (средња
стручна спрема)
са пробним радом од 3 месеца

Лабораторијски техничар
(средња стручна спрема)

са пробним радом од 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”, број 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/17) и
посебни услови утврђени Правилником о организацији и
систематизацији послова у Клиничком центру Крагујевац.
Посебан услов за заснивање радног односа за послове је:
радно искуство у здравственој установи терцијарног нивоа
здравствене заштите у трајању од најмање 1 године. Избор
кандидата обавиће се на основу дужине радног (волонтерског) стажа и интервјуа са кандидатима који обављају
стручне комисије Клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву
се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о положеном стручном испиту; уверење о
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио
презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати који имају радно искуство
(укључујући стручно оспособљавање и усавршавање) треба
да доставе доказ/потврду о радном стажу од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО),
односно доказ/потврду о волонтерском стажу у струци од
стране надлежне службе. Кандидати су у обавези да на
пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу на једно радно место или на више радних места).
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је
дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да
оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат
није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за
рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске
управе или полицијске станице); дозволу за рад - лиценцу
коју је издала надлежна комора (ако је кандидат у радном
односу) или решење о упису у комору (ако кандидат није
у радном односу). Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у захтеваном року, са њим се
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је осам
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”
Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати
конкурса биће објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу
захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за
контакт: 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице Клиничког центра Крагујевац
или путем поште на адресу: Клинички центар Крагујевац,
Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за
које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем
у радни однос за радно место... (навести тачан профил за
који кандидат подноси пријаву)“.

21.08.2019. | Број 843-844 |

47

Медицина

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

Виши медицински техничар
општег смера

Клиника за урологију, нефрологију и
дијализу, на одређено време до повратка
запосленог са дужег одсуства, са пробним
радом од 3 месеца

Виши медицински техничар
гинеколошко-акушерског смера

Клиника за гинекологију и акушерство, на
одређено време до повратка запосленог
са дужег одсуства, са пробним радом од 3
месеца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”, број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и
113/17) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова у Клиничком центру
Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о положеном стручном испиту за радно место; уверење о држављанству РС;
извод из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге
венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом.
Кандидати који имају радно искуство (укључујући стручно
оспособљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/
потврду о радном стажу од стране Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/
потврду о волонтерском стажу у струци од стране надлежне службе. Кандидати су у обавези да на пријави наведу
за која радна места конкуришу (било да конкуришу на
једно радно место или на више радних места). Кандидати
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом
заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да
достави: лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос; доказ
да се против кандидата не води кривични поступак, да
оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне
полицијске управе или полицијске станице); дозволу за рад
- лиценцу коју је издала надлежна комора (ако је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору (ако
кандидат није у радном односу). Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене документе у захтеваном року,
са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке
обрађује Клинички центар Крагујевац. Рок за подношење
пријава је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени на сајту
Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне
документације. Телефон за контакт: 034/505-273. Пријаве
се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице
Клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу:
Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно место конкурише:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место...
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

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

Помоћни радник на нези боле2сника

на осталим болничким одељењима, основна
школа, на одређено време од 12 месеци, са
пробним радом
од 3 три месеца
6 извршилаца

Сервирка

основна школа, на одређено време од 12
месеци, са пробним радом од 3 месеца
3 извршиоца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005,
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-одлука УС)
и посебни услови Правилником о унутрашњој организацији са систематизацијом радних места Клиничког центра
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Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа: диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о држављанству
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне
књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кандидати који имају радно искуство (укључујући
стручно оспособљавање и усавршавање) треба да доставе доказ/потврду о радном стажу од стране Републичког
фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/потврду о волонтерском стажу у струци од стране
надлежне службе. Кандидати су у обавези да на пријави
наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу на једно радно место или на више радних места). Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је
дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
доказ да се против кандидата не води кривични поступак,
да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне
полицијске управе или полицијске станице). Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у
захтеваном року, са њим се неће засновати радни однос.
На радне односе засноване по окончаном конкурсу примењиваће се важећа Уредба о коефицијентима за обрачун
и исплату плата запослених у јавним службама. Пријавом
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и
податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у
публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса бити објављени на сајту
Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне
документације. Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве
се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице
Клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу:
Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно место конкурише:
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место...
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Гинеколошко-акушерска сестра

за рад у Одељењу за здравствену заштиту
жена, на одређено време до повратка
одсутног радника
УСЛОВИ: средње образовање из области медицине; IV степен стручне спреме, гинеколошко-акушерска сестра, положен стручни испит, лиценца. Кандидати су обавезни да уз
пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о
завршеној средњој медицинској школи, оверен препис или
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверен препис или фотокопију лиценце или решења о упису у
комору, биографију са адресом и контакт телефон. Изабрани
кандидат је обавезан да приликом заснивања радног односа
достави уверење о здравственој способности. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас
доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава на оглас број 12/2019“. Пријаве са непотпуном
документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити
разматране. Контакт телефон: 018/804-256.

Доктор стоматологије

за рад у Служби за стоматолошку здравствену
заштиту, на одређено време до повратка
одсутног радника
УСЛОВИ: општи услови у складу са Законом о раду, посебни услови: високо образовање на интегрисаним академским
студијама из области стоматологије, по пропису који уређује
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године,
на основним студијама из области стоматологије у трајању
од најмање пет година по пропису који је уређивао високо
образовање до 10. септембра 2005. године; положен стручни
испит; лиценца; возачка дозвола Б категорије. Кандидати су
обавезни да уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном стоматолошком факултету, оверен препис или фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, оверену фотокопију лиценце или решења о упису у
Комору, оверену фотокопију возачке дозволе Б1 категорије
и писану изјаву да је кандидат активни возач, 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: Дом здравља Алексинац, Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава на оглас
број 13/2019“. Пријаве са непотпуном документацијом, као
и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Контакт
телефон 018/804-256.

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

Медицинска сестра - техничар

на болничком одељењу за потребе Службе
ортопедије и трауматологије, на одређено
време ради замене привремено одсутне
запослене, до повратка са породиљског
одсуства и одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа општег смера; положен стручни испит. Приликом
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом и
контакт подацима; фотокопију дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге венчаних
(ако је дошло до промене презимена). Пријаве са документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево,
Одељење за правне, кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове ________
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Медицинска сестра - техничар

у трансфузиологији за потребе Одељења
болничке банке крви - клиничке трансфузије,
на одређено време до шест месеци ради
обезбеђења услова у погледу кадра за
обављање здравствене делатности
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа; положен стручни испит; завршен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви. Приликом
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом и
контакт подацима; фотокопију дипломе о завршеној школи одговарајућег профила; фотокопију уверења о положеном стручном испиту; фотокопија уверења о положеном
специјалистичком испиту за рад у служби за трансфузију
крви; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до
промене презимена). Пријаве са документацијом доставити
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне,
кадровске и административне послове, Синђелићева 62,
14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у
радни однос за послове ________ (навести тачан профил
за који кандидат подноси пријаву)“.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Медицинска сестра - техничар у
хемодијализи

за рад у Одељењу нефрологије са
хемодијализом у Служби за интерну медицину
Опште болнице Крушевац, на одређено време
ради замене привремено одсутне запослене,
до истека породиљског одсуства
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању. Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац.

2. Медицинска сестра - техничар у
амбуланти

одговорна сестра за рад у Амбуланти за
пријем и збрињавање са опсервацијом у
Служби за интерну медицину Опште болнице
Крушевац, на одређено време ради замене
привремено одсутног запосленог на боловању
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању. Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац.

3. Медицинска сестра - техничар на
осталим болничким одељењима

за рад у II одељењу - хируршка траума и
гастроинтестинална хирургија у Служби
за хирургију Опште болнице Крушевац, на
одређено време ради замене привремено
одсутног запосленог на боловању
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УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV степен, стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног
искуства у наведеном звању. Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште
болнице Крушевац.

за рад у Заједничким медицинским пословима
Опште болнице Крушевац, на одређено време
ради замене привремено одсутног запосленог
на боловању

ду података о личности у сврхе избора за пријем у радни
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и
административне послове Опште болнице Петровац на
Млави. Рок за пријављивање је осам дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање
„Послови“. Пријаве слати у затвореним ковертама на адресу: Општа болница Петровац на Млави, Моравска 2, 12300
Петровац на Млави или доставити лично у Правну службу Опште болнице Петровац на Млави. Неблаговремене
пријаве и непотпуна документација неће бити узета у разматрање при избору кандидата.

,,Послови” Националне службе за запошљавање. Оглас
ће бити достављен Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства. Извор између
кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се на
основу члана 9 тачка 3 и 4 Посебног колективног уговора
за здравствене установе чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

УСЛОВИ: основна школа, НК радник. Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова
Опште болнице Крушевац.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
СУРДУЛИЦА

17530 Сурдулица, Српских владара бб
тел. 017/815-202

4. Спремач/спремачица просторија у
којима се пружају здравствене услуге

5. Спремач/спремачица просторија у
којима се пружају здравствене услуге

за рад у Заједничким медицинским пословима
Опште болнице Крушевац, на одређено време
ради замене привремено одсутног запосленог
на неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: основна школа, НК радник. Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова
Опште болнице Крушевац.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: за радно место бр. 1 и 2 и 3: 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 радна места бр. 3 и 4:
молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи, фотокопију личне карте или очитане податке
са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода
из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства или
уверења издати на девојачко презиме). Пријавом на оглас
кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се
не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре
заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско
уверење као доказ о здравственој способности за послове
за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са
њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити
у затвореној коверти са назнаком “За оглас” са називом
и редним бројем радног места за које се конкурише, а на
наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

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

Помоћни кувар

на одређено време због повећаног обима
посла
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: средње образовање. Опис
послова предвиђен систематизацијом послова установе, за
послове помоћног кувара са завршеном средњом школом III, IV степен стручне спреме.
ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са
просечном оценом током школовања, фотокопију радне
књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду
послодавца (други доказ о радном искуству), оригинал или
оверену копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију извода из матичне књиге венчаних
уколико је кандидат променио презиме, оригинал или оверену копију уверења о држављанству, копију/очитану личну карту. Лекарско уверење којим се доказује здравствена
способност без ограничења за рад на радном месту за које
је расписан оглас, дужан је да достави кандидат који буде
изабран пре пријема у радни однос. Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос
обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата.
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-

Бесплатна публикација о запошљавању

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

Доктор медицине

за потребе Здравственог центра Сурдулица,
ОЈ Дома здравља Сурдулица - Општа
медицина
на одређено време, замена запослене
на породиљском одсуству
УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен, положен стручни испит. Уз пријаву на оглас доставити: оверену
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту за докторе медицине, лиценцу, извод из матичне
књиге рођених или извод из матичне књиге венчаних за
особе које су промениле презиме, лекарско уверење. Рок за
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији ,,Послови”. Избор између кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се на основу члана 9 тачке 3
и 4 Посебног колективног уговора за здравствене установе
чији је оснивач Република Србија. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: Здравствени центар Сурдулица, Српских владара 111,
17530 Сурдулица.

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

Медицинска сестра - техничар

на одређено време до повратка запослене са
трудничког и породиљског одсуства, за рад
у Служби опште медицине ОЈ Дома здравља
Сурдулица
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска
школа општег смера, положен стручни испит. Потребна
документација: оверена фотокопија дипломе о завшеној
медицинској школи општег смера, оверена фотокопија
уверења о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених / венчаних за особе које су промениле
презиме; извод из евиденције незапослених; лекарско
уверење; лиценца. Рок за подношење пријаве је 8 дана
од дана обављања у публикацији ,,Послови” Националне
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве се неће разматрати. Избор између кандидата који
испуњавају услове огласа извршиће се на основу члана 9
тачка 3 и 4 Посебног колективног уговора за здравствене
установе чији је основач Република Србија. Пријаве слати
на адресу: Здравствени центар Сурдулица, Српских владара 111, 17530 Сурдулица

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

17530 Сурдулица, Српских владара бб
тел. 017/815-202

Возач

на одређено време до повратка радника са
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: КВ возач моторних возила, поседовање возачке
дозволе за Б, Ц и Е категорије. Кандидат уз пријаву треба
да достави: оверен препис или фотокопију дипломе, уверење о завршеном III степену - профил возач моторних
возила, потврду НСЗ о дужини чекања на запослење, доказ
о радном искуству у струци (фотокопија радне књижице
или потврда послодавца), лекарско уверење о здравственој способности за рад (по извршеном избору кандидата
- за изабраног кандидата), биографију са адресом и контакт телефон. Пријаве на оглас доставити на горе наведену
адресу, у року од 8 дана од дана оглашавања у недељнику

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

Портир - телефониста

на одређено време до повратка радника са
неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Кандидат уз пријаву
треба да достави: оверен препис или фотокопију дипломе, уверење о завршеној средњој школи, потврду НСЗ о
дужини чекања на запослење, лекарско уверење о здравственој способности за рад (по извршеном избору кандидата - за изабраног кандидата), биографију са адресом
и контакт телефон. Пријаве на оглас доставити на горе
наведену адресу, у року од 8 дана од дана оглашавања у
публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране.

Индустрија и грађевинарство
ФАБРИКА БАКАРНИХ ЦЕВИ АД
19250 Мајданпек, Индустријска зона бб
тел: 030/453-002
e-mail: office@fbc.rs

Инжењер за лабораторијска испитивања
УСЛОВИ: VII степен: завршен хемијско-технолошки или
хемијски факултет, са или без радног искуства. Кандидати у пријави за заснивање радног односа, електронски,
послодавцу на e-mail: office@fbc.rs, подносе: личне податке, податке о стручној спреми, радну биографију. Пријаву
за заснивање радног односа заинтересовани кандидати
могу да поднесу и на адресу: Фабрика бакарних цеви а.д.
Мајданпек, Индустријска зона бб, 19250 Мајданпек. Рок за
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

„ORION WORLD“ DOO
Крагујевац
тел. 034/335-435
e-mail: marina@orion-kg.com

Бравар алатничар

одређено време 24 месеца
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, машинске струке;
потребно минимум годину дана искуства у струци.

Машински техничар

на одређено време 24 месеца
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машински техничар;
радно искуство није неопходно; обавезно знање рада на
рачунару; знање енглеског језика - средњи ниво; предвиђен пробни рад 3 месеца.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати своју радну биографију могу доставити путем мејла: marina@orion-kg.com,
могу се јавити лично на адресу послодавца, Горњомилановачка 45 или позвати на телефон: 034/335-435, сваког
радног дана од 9 до 15 часова, најкасније до 31.08.2019.
године.

Национална служба
за запошљавање

21.08.2019. | Број 843-844 |
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„АМИГА“ ДОО

36000 Краљево, Тике Коларевића 66
e-mail: pravnasluzba@amiga.rs
тел. 036/399-199, 036/399-299

Дипломирани грађевински
инжењер - пројектант

ЦНЦ оператер на заваривачици

са лиценцом 310 и 311 и искуством
од 3 године

Дипломирани грађевински
инжењер - пројектант
без радног искуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; теренски рад, рад
у сменама, обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана, пробни
рад у трајању од 2 месеца, возачка дозвола Б категорије,
познавање енглеског језика - средњи ниво, познавање
рада на рачунару (Tower, Giratec Prosteel или неки програм
за 3Д моделирање).

„АМИГА“ ДОО
36000 Краљево, Тике Коларевића 66
e-mail: pravnasluzba@amiga.rs
тел. 036/399-199, 036/299-299

Дипломирани машински инжењер
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, са или без радног
искуства; теренски рад, рад у сменама, обезбеђен превоз,
обезбеђена исхрана, пробни рад у трајању од 2 месеца,
возачка дозвола Б категорије, познавање енглеског језика средњи ниво, познавање рада на рачунару (Аutocad и неки
од програма за 3Д моделирање).

„АМИГА“ ДОО
36000 Краљево, Тике Коларевића 66
e-mail: pravnasluzba@amiga.rs
тел. 036/399-199, 036/299-299

Дипломирани електроинжењер
са радним искуством и лиценцом
350 и/или 450

Дипломирани електроинжењер
приправник, без радног искуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; теренски рад, рад
у сменама, обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана; пробни
рад у трајању од 3 месеца; возачка дозвола Б категорије;
познавање енглеског језика - средњи ниво; познавање
рада на рачунару.

„АМИГА“ ДОО
36000 Краљево, Тике Коларевића 66
e-mail: pravnasluzba@amiga.rs
тел. 036/399-199 и 036/299-299

Заваривач

на одређено време до годину дана
3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, заваривач; радно
искуство до годину дана на истим или сличним пословима;
теренски рад, рад у сменама, обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана, обезбеђен смештај, радно место са повећаним
ризиком; рад на висини, пробни рад у трајању од 1 месеца,
возачка дозвола Б категорије; лекарско уверење за рад на
висини.

„АМИГА“ ДОО
36000 Краљево, Тике Коларевића 66
e-mail: pravnasluzba@amiga.rs
тел. 036/399-199, 036/399-299

Бравар

на одређено време до годину дана
3 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спеме, бравар; радно искуство
до годину дана на истим или сличним пословима; теренски
рад, рад у сменама, обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана, обезбеђен смештај; радно место са повећаним ризиком,
рад на висини; пробни рад у трајању од 1 месеца; возачка
дозвола Б категорије; лекарско уверење за рад на висини.
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„АМИГА“ ДОО

36000 Краљево, Тике Коларевића 66
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уређаје у раду како би утврдио тачност рада и функционалност. Учествује на одржавању ПЛЦ опреме и интегрисаном систему управљања производњом. Поправља машине и уређаје, отклања кварове и утврђује узрок квара или
неисправности. Прати стање машина и опреме и преузима
акције према плану одржавања.

на одређено време до годину дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спеме, машински техничар за
компјутерско конструисање; радно искуство небитно; теренски рад, рад у сменама, обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана, обезбеђен смештај, радно место са повећаним ризиком,
рад на висини, пробни рад у трајању од 1 месеца, возачка
дозвола Б категорије; лекарско уверење за рад на висини.

ИН СТАКЛО ЕНТЕРИЈЕР ДОО
Београд, Патријарха Димитрија 24
тел. 064/6456-933, 064/6456-934

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме техничког усмерења (машински/електро); возачка дозвола Б категорије,
искуство у одржавању процесних машина минимум 3 године; одговорност у раду. Пријаве слати на адресу фирме
или на мејл: snezana.licanic@modine.com. Рок за пријаву:
26.08.2019.

СЗР „ФЕНИКС СЕНС“
Крагујевац
тел. 060/342-36-88, 064/23-57-440

Монтер кабловских инсталација

Радник у производњи

за привремено-повремене послове,
6 месеци
3 извршиоца

ОСТАЛО: Потребни радници у производњи и монтажи, без
обзира на занимање и степен стручне спреме. Радно искуство није битно. Послодавац се бави израдом и монтажом
свих врста стакла у ентеријеру - стаклене преграде и врата,
облоге и огледала, ограде, туш кабине, стакла у кухињи и др.

УСЛОВИ: од I до IV степен стручне спреме, без обзира на
занимање; пожељно радно искуство; возачка дозвола Б
категорије; познавање рада на рачунару; предвиђен пробни рад месец дана; тимски рад. Заинтересовани кандидати
могу да се јаве послодавцу на контакт телефон: 060/342-3688 или 064/23-57-440, најкасније до 15.09.2019.

„ПИМИ“ ДОО

“ENERGY CONTACT“ DOO

Београд, Патријарха Димитрија 24
тел. 011/3564-189, 063/200-962

Крагујевац
тел. 034/353-835, 066/63-83-836

Радник у производњи пловних објеката

Електромонтер/електричар

3 извршиоца

3 извршиоца

ОСТАЛО: без обзира на занимање и степен стручне спреме.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕЛОСАВАЦ“ ЖАГУБИЦА
12320 Жагубица, Хомољска 62
тел. 012/643-417

на одређено време 12 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: од III до IV степен стручне спреме, без обзира
на занимање али пожељно електро смер; пожељно радно
искуство на истим или сличним пословима. Заинтересовани
кандидати могу да се јаве послодавцу на контакт телефон:
034/353-835 или 066/63-83-836, најкасније до 15.09.2019.

НЕСТ ПЕЛЕТ

Зидар

на одређено време до годину дана (пробни
рад један месец),
након чега је могуће продужење
радног односа
5 извршилаца
УСЛОВИ: најмање основна школа, радно искуство 5 година. Место рада: Србија; теренски рад. Потребна документација: радна биографија, диплома/сведочанство завршене
школе, извод из матичне књиге рођених, сертификат (или
други документ) за зидара - пожељно, потврда о радном
стажу - пожељно. Кандидати који су евидентирани као
незапослена лица у Националној служби за запошљавање,
потребна документа достављају на адресу: ЈКП „Белосавац“, Хомољска 62, 12320 Жагубица, са обавезном назнаком „Пријава за радно место зидара”, поштом или лично.
Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица у
Националној служби за запошљавање, потребна документа достављају на адресу: ЈКП „Белосавац“, Хомољска 62,
Жагубица, са обавезном назнаком: „Пријава за радно место
зидара”, поштом или лично. Рок за подношење пријава је
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. За додатне информације о овом конкурсу кандидати могу да се јаве на телефон: 012/643-417 или на мејл:
belosavac@gmail.com. Детаљније информације о условима
рада кандидати ће добити на разговору са послодавцем. О
месту и термину одржавања разговора кандидати који уђу
у ужи избор биће обавештени путем телефона.

„МОДИНЕ СРБ“ ДОО
22000 Сремска Митровица, Румски друм 1
тел. 022/215-6303

Техничар у одржавању
(машински/електро)

на одређено време до 3 месеца
2 извршиоца
Опис послова: Опште одржавање машина и уређаја на
производној линији као и машина и уређаја који припадају општем одржавању: компресори, резервоари техничких гасова и припадајуће инсталације. Прати машине и

37000 Крушевац, Јасички пут бб
тел. 064/4390-738

Радник у производњи пелета
2 извршиоца

УСЛОВИ: обезбеђен превоз, рад у сменама.

ŠAMARICA WINDOWS DOO
26212 Качарево, Маршала Тита 2б
тел. 013/060-3101
e-mail: dsamarica@yahoo.com

Помоћник бравара

на одређено време,
место рада: Качарево
УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме, помоћник бравара,
помоћни столар, бравар; возачка дозвола Б категорије; рад
ван просторија послодавца. Јављање кандидата на контакт
телефон: 013/603-101, Мирјана Миленковић.

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

Монтер - техничар за телекомуникације

место рада: Београд, Нови Сад, Крагујевац, на
одређено време,
пробни рад 6 месеци
40 извршилаца
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме (електротехника, механика и слично); радно искуство: небитно;
основно познавање рада на рачунару. Трајање конкурса:
до попуне. Кандидати могу контактирати своје саветнике за
запошљавање ради информисања о начину конкурисања.

www.nsz.gov.rs
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ЖГП ГП БЕОГРАД

Београд, Водоводска 160
тел. 011/2510-842

Бравар - варилац

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

Тесар

место рада: градилишта у Београду,
Параћину, Краљеву, Руми, Горњем
Милановцу, послодавац има у плану отварање
нових градилишта и у другим градовима у
Републици Србији, на одређено време
3 извршиоца
УСЛОВИ: тесар, III степен стручне спреме; радно искуство
годину дана.
ОСТАЛО: Теренски рад. Пробни рад 3 месеца. Обезбеђен
смештај и исхрана. Трајање конкурса: до попуне радних
места. Кандидати могу да се обрате послодавцу на наведени број телефона.

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

Гумар - пластичар

место рада Прахово - Неготин,
на одређено време, пробни рад 3 месеца
5 извршилаца
Опис посла: рад на машини за заваривање пластике,
поправка, преправка и испитивање пластичних и гумених
елемената, монтирање и демонтирање пластичних и гумених елемената и склопова.

Бравар

Наука и образовање
ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139
У радни однос у установи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и то
ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима;
3) није осуђивано правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита; за кривична дела из
групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја и одштампани формулар заједно
са пријавом на конкурс за избор директора и потребном
документацијом доставља на адресу школе: ОШ “Соња
Маринковић”, 11080 Земун, Аласка 17, у затвореној коверти, са назнаком “Конкурс за избор директора школе“, лично
или путем поште. Рок за пријављивње је 15 дана од дана
објављивања конкурса, тј. од 22.08.2019. до 06.09.2019. до

Б Е О Г РА Д
ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”

на одређено време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана

Заваривач

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство, стручна спрема
VII/1 степен.

место рада Прахово - Неготин, нa одређено
време, пробни рад 3 месеца
5 извршилаца
Опис посла: одржавање и поправка електричних
постројења, разводни ормари, повезивање машина и
постројења кабловима, поправка електричне инсталације, електромоторног развода, испитивање исправности.
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира на
занимање; радно искуство: небитно.
ОСТАЛО: Теренски рад, рад у сменама, обезбеђен смештај
и исхрана. Трајање конкурса: до попуне радних места.
Кандидати могу своје радне биографије да доставе на
гореневедени имејл, да контактирају послодавца путем
телефона или да проследе радну биографију на адресу
послодавца: 19330 Прахово, Радујевачки пут бб. Лице за
контакт: Саша Микић.

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

Директор

на период од 4 године

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, а
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Документација
потребна за конкурс: 1. оверена копија дипломе о стеченом
образовању; 2. извод из казнене евиденције МУП-а - оригинал; 3. уверење о држављанству - оригинал или оверена копија; 4. извод из МКР, оригинал или оверена копија и
5. кратак CV кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о

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.

Опис посла: сечење, савијање, бушење лимова, профила
и цеви, нарезивање навоја, монтажа склопова, склапање
конструкција, припрема за заваривање и други браварски
послови.

Електричар

11080 Земун, Аласка 17
тел. 011/2612-753

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство, стручна спрема
VII/1 степен.

Услови из става 1 овог члана доказују се приликом
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.

Београд - Сремчица, Школска 4
тел. 011/252-6114, 011/252-2718
e-mail: osvukk@mts.rs

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

ОСНОВНА ШКОЛА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ“

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава
услове прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, 10/19): 1) да има одговарајуће високо образовање за
наставника основне школе, педагога или психолога школе стечено: на студијама другог степена (мастер академске, 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; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад наставника, васпитача
и стручног сарадника; 7) да има најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања; 8) да има положен
испит за директора установе. Уз пријаву кандидат је дужан
да приложи: 1. оверен препис/оверену фотокопију дипломе
о стеченом одговарајућем високом образовању; 2. оверен
препис / оверену фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 3. оригинал / оверену фотокопију потврде о радном стажу, најмање 8 година рада у области образовања (не старију од 6 месеци); 4.
оригинал / оверену фотокопију уверења надлежног суда да
против кандидата није покренут кривични поступак, донета
наредба о спровођењу истраге, покренута оптужница или
донето решење о одређивању притвора (не старије од 6
месеци); 5. оригинал / оверену фотокопију уверења да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за наведена
кривична дела из чл. 139. ст. 1 тачка 3 Закона о основама
система образовања и васпитања (не старије од 6 месеци);
6. оригинал / оверену фотокопију уверења о држављанству
(не старије од 6 месеци); 7. оригинал / оверену фотокопију
извода из књиге рођених (не старије од 6 месеци); 8. доказ
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата
(извештај просветног саветника) ако га поседује, а уколико
је кандидат претходно обављао функцију директора школе и доказ о резултату стручно-педагошког надзора школе
и оцену спољашњег вредновања; 9. лекарско уверење о
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима (не старије од 6 месеци); 10. пријаву
на конкурс, са радном биографијом и прегледом кретања
у служби и стручним усавршавањем, план и програм рада
директора школе. Доказ о знању српског језика на коме се
остварује образовно-васпитни рад доставља само кандидат
који одговарајуће образовање није стекао на српском језику. Кандидат изабран за директора школе који нема положен испит за директора дужан је да га положи у року од 2
године од дана ступања на дужност, у складу са условима
прописаним законом.

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

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

испуњености услова за пријем у радни однос достављају
се на адресу: ОШ „Вук Караџић“, Школска 4, 11253 Сремчица - Београд, са назнаком „За конкурс“, у року од 5 дана
од објављивања конкурса, рачунајући и дан објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити
разматране.

1. Наставник физике

2. Наставник разредне наставе

на одређено време, ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
2 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на радно искуство, стручна спрема
VII/1 степен.

3. Педагошки асистент

за рад са ромском децом којој је потребна
додатна подршка у образовању и васпитању,
на одређено време до 31.08.2020.
УСЛОВИ: без обзира на радно искуство, стручна спрема
IV степен. Потребно знање ромског језика и мишљење
надлежног органа локалне самоуправе.

4. Наставник историје

на одређено време до 31.08.2020. године, са
50% радног времена
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Наука и образовање
13 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу
се добити код секретара школе, радним даном од 9.00 до
14.00 часова, преко телефона: 011/2612-753.

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА
ГИМНАЗИЈА – КОЛЕЏ, БЕОГРАД
Стјепана Супанца 15а, Железник, Београд
тел. 011/2570-199, 063/7603-353
e mail: office@koledz-beograd.edu.rs

1. Наставник географије

назнаком „За конкурс“, на горе наведену адресу, у року од 8
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Остале информације могу се добити на број телефона: 2421-920, 2421-555.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ТРЕШЊИЦА“
11080 Земун, Драгана Ракића 8Д
e-mail: cvetkovic.91@hotmail.com

Рад у кухињи вртића

са 45% радног времена

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: стручна спрема VII/1 степен, знање рада на рачунару: Word и Excel, познавање енглеског језика - напредни
ниво (говорни и писани напредни ниво), без обзира на радно искуство. Уз пријаву приложити: 1. биографију; 2. уверење о држављанству; 3. извод из матичне књиге рођених;
4. оверену фотокопију дипломе. Рок за пријављивање је 15
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне
пријаве, као и документација која није у складу са наведеним неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати
на адресу: Прва спортска кошаркашка гимназија - Колеџ
Београд, Стјепана Супанца 15а, 11250 Железник, Београд
или на мејл-адресу: office@koledz-beograd.edu.rs.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, радно искуство 3 године. Заинтересовани кандидати пријаве могу послати на
мејл адресу: cvetkovic.91@hotmail.com.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
11400 Младеновац, Космајска 47
тел/факс: 011/8231-361

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2020. године
УСЛОВИ: завршена најмање средња школа; да је кандидат психички, физички и здравствено способан за рад са
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона
о основама система образовања и васпитања; да зна српски језик на коме се реализује настава у школи. Уз пријаву
на конкурс кандидати достављају, у овереној фотокопији:
доказ о одговарајућој стручној спреми и језику на коме су
се школовали; сертификат о завршеном Програму за педагошке асистенте у трајању од 196 часова - 9 модула; уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених/
венчаних. Уверење о здравственој способности доставља
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Податке о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Кандидати пријављени на конкурс у обавези су, да на основу
обавештења школе, изврше проверу психофизичких способности за рад са ученицима по процедури Националне
службе за запошљавање. Рок за пријављивање кандидата
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о испуњавању свих услова
конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ
„Свети Сава“ Младеновац, Космајска 47 или донети лично
у просторије школе, радним даном од 8.00 до 12.00 часова.
Контакт телефон: 011/8231-361.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЗВЕЗДАРА“
11000 Београд, Суботичка 2
тел. 011/2414-555

Педагошки асистент

на одређено време за радну
2019/2020. годину
УСЛОВИ: са или без радног искуства. Услови прописани
чл. 139 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - други закон и
27/2018 (II) - други закон 10/19), IV, III степен стручне спреме, завршена уводна обука за педагошког асистента (завршен прописани програм обуке за рад са децом и ученицима
ромске националне мањине).
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидат треба да достави: биографију, диплому, уверење о
држављанству, извод из матичне књиге рођених (документа се подносе у оригиналу или овереној копији, не старијој
од 6 месеци), уверење МУП-а о неосуђиваности за дела из
тач. 3; доказ да знају српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (доставља кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском језику);
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом доставља се пре закључења
уговора о раду. Пријаве доставити лично или поштом, са
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ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ“
11070 Нови Београд, Омладинских бригадa 58

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање
из чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања за наставника школе и подручје
рада, за педагога и психолога, односно да има одговарајуће
високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије,
специјалистичке академске студије), и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких
наука - у овом случају је неопходно да лице има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета; или 2)
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године, за наставнике основне
школе, педагога и психолога. Поред услова који се односе на одговарајуће високо образовање, кандидат треба да
испуњава и следеће услове: да поседује дозволу за рад
наставника, васпитача и стручног сарадника, има завршену обуку и положен испит за директора установе (кандидат који нема положен испит за директора установе може
бити изабран али ће бити дужан да испит за директора
установе положи у року до 2 године од дана ступања на
дужност); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, да има држављанство
Републике Србије, да зна српски језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад, да има најмање 8 година рада
у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања, да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца,
као и за кривична дела насиља у породици, одузимања
малолетног лица, запуштања и злостављања малолетног
лица или родоскврнућа, за кривична дела примања или
давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слобода, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање. Ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат
са одговарајућим образовањем из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дужност
директора основне школе може да обавља лице које има
одговарајуће образовање из члана 140. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања за наставника
ове врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника, обуку и положен испит за директора
установе и најмање 10 година рада у установи на пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања. Кандидат за директора установе не може да
оствари предност приликом избора ако је у току избора
утврђено да је против њега покренут кривични поступак
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога - за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3)
Закона о основама система образовања и васпитања. Кандидати су дужни да доставе својеручно потписану пријаву
на конкурс са биографским подацима и кратким прегледом
кретања у служби са предлогом програма рада директора школе и оверене фотокопије тражене документације
о испуњености услова конкурса и то: дипломе о завршеном високом образовању, уверења о положеном стручном

испиту односно лиценци наставника, васпитача и стручног
сарадника, лиценце за директора установе уколико је положио испит за директора установе, извода из матичне књиге
рођених не старији од 6 месеци, уверења о држављанству
РС не старије од 6 месеци, доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
не старије од 6 месеци (лекарско уверења), доказ о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3) Закона о основама система образовања и васпитања и
непостојању дискриминаторног понашања (уверења из
казнене евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци), доказ
да против кандидата није покренут кривични поступак за
кривична дела из чл. 139 став 1 тачка) 3 Закона о основама система образовања и васпитања (уверење надлежног суда не старије од 6 месеци), доказ да кандидат није
правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу дужности (уверење привредног суда не старије од 6 месеци),
потврда о радном искуству на пословима образовања и
васпитања након стицања одговарајућег образовања коју
издаје послодавац, доказ о резултату стручно-педагошког
надзора о свом раду (извештај просветног саветника-само
кандидат који је имао стручно-педагошки надзор о свом
раду), доказ о резултатима стручно-педагошког надзора
установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидат
који је претходно обављао дужност директора установе у
којој је обављен стручно-педагошки надзор и спољашње
вредновање). Пријава на конкурс обавезно треба да садржи податке о кандидату (име и презиме кандидата, адресу пребивалишта, односно боравишта, контакт телефон,
адресу електронске поште ако је кандидат поседује) и
попис документације која се доставља уз пријаву као доказ
о испуњености тражених услова. Потребну документацију
доставити у затвореној коверти, са назнаком “Конкурс за
директора” на наведену адресу, у року од 15 дана од дана
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће бити узете у разматрање. Термини изражени у овом
тексту у граматичком мушком роду подразумевају природни женски и мушки род лица на која се односе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЈВОДА ПУТНИК“

11000 Београд, Рипањ, Пут за колонију 12
тел. 011/8650-584

Педагошки асистент

на одређено време за школску 2019/2020.
годину, односно до 31.08.2020. године
УСЛОВИ: 1. да кандидат има завршену најмање средњу
школу, 2. да има положен одговарајући ниво обуке у
трајању од 196 часова - 9 модула у складу са Правилником
о програму обуке за педагошке асистенте, 3. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима (уверење доставља кандидат пре закључења
уговора о раду); 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће; за кривично дело примање 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; 5. да има држављанство Републике Србије; 6. да зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидат треба да приложи: 1. оверен
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2.
сертификат Министарства просвете, науке и технолошког
развоја о положеном нивоу обуке за педагошке асистенте;
3. уверење о држављанству Републике Србије (оригинал
или оверена фотокопија); 4. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 5. уверење о неосуђиваности. Кандидати попуњавају пријемни формулар
на званичној интернет страници Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и са одштампаним формуларом достављају горе наведену документацију. Пријаве са
потребном документацијом достављају се у року од 8 дана
од дана објављивања конкурса на адресу Основне школе
„Војвода Путник“ Рипањ, Пут за колонију 12. Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс се неће узети у разматрање, као ни фотокопије докумената која нису оверене од
стране надлежног органа (јавног бележника, органа градске или општинске управе, суда). Ближа обавештења могу
се добити у секретаријату школе од 9.00 часова до 14.00
часова, на телефон: 011/8650-139.

www.nsz.gov.rs
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг
тел. 011/2638-666

Редовни професор за ужу научну област
Русистика, предмет Руска књижевност
Редовни професор за ужу научну област
Општа књижевност, предмет Општа
књижевност
Редовни професор за ужу научну област
Романистика, предмет Француски језик
Редовни професор за ужу научну
област Српска књижевност, предмет
Средњовековна књижевност
Ванредни професор за ужу научну
област Српска књижевност, предмет
Народна књижевност
на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну
област Бохемистика, предмет Чешки
језик
на одређено време од 5 година

Ванредни професора за ужу научну
област Библиотекарство, предмет
Библиотекарство
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Скандинавистика, предмет
Скандинавистика
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област Русистика,
предмет Руски језик
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Библиотечка информатика, предмет
Дигитални текст
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Романистика, предмет Методика наставе
француског језика
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Јапанологија, предмет Проучавање
јапанске цивилизације
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Бугаристика, предмет Бугарски језик
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научу област Педагошка
психологија, предмет Педагошка
психологија
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научу област Хиспанске
и хиспанскоамеричке студије, предмет
Шпанска књижевност и култура
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област
Индоиранистика, предмет Персијски
језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из научне области за коју се бира. Остали услови
утврђени Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду, Правилником 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, Статутом Филолошког факултета Универзитета у
Београду. Кандидати подносе и потписану Изјаву о изворности Образац 5 (преузети са сајта Универзитета у Београду http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php).

Бесплатна публикација о запошљавању

Асистент за ужу научну област
Албанологија, предмет Албански језик
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Италијанистика, предмет Италијански
језик
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Синологија, предмет Кинески језик и
књижевност
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или мастер академске студије другог степена (300 ЕСПБ) (филолошки или
њему одговарајући факултет), општи успех на основним
студијама најмање 8, смисао за наставни рад. Остали услови утврђени су Законом о високом образовању и Статутом
Филолошког факултета Универзитета у Београду.
ОСТАЛО: Кандидати подносе пријаву са биографијом, оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине стечене у земљи или решење о признавању стране високошколске исправе о одговарајућој стручној спреми, списак радова
и радове, извод из матичне књиге рођених и уверење о
држављанству на наведену адресу Факултета, у року од 15
дана од дана објављивања конкурса.

Асистент за ужу научну област
Русистика, предмет Руски језик

ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА

на одређено време од 3 године

11000 Београд, Станка Враза 63

Асистент за ужу научну област
Романистика, предмет Француски језик

Наставник практичне наставе предмета
Фиксна протетика

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Библиотечка информатика, предмет
Структура информација
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област
Бугаристика, предмет Савремени
бугарски језик
на одређевно време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од претходних степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам) и који показује смисао за наставни рад или
магистар наука из научне области за коју се бира коме је
прихваћена тема докторске дисертације. Остали услови
утврђени су Законом о високом образовању и Статутом
Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Виши лектор за ужу научну област
Хунгарологија, предмет Мађарски језик
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област
Русистика, предмет Руски језик
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Виши лектор за ужу научну област
Синологија, предмет Кинески језик
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или мастер академске студије другог степена (300 ЕСПБ) (филолошки или
њему одговарајући факултет), општи успех на основним
студијама најмање 8, објављени стручни, односно научни
радови, радно искуство у настави. Остали услови утврђени
су Законом о високом образовању и Статутом Филолошког
факултета Универзитета у Београду.

Лектор за ужу научну област
Италијанистика, предмет Италијански
језик
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Лектор за ужу научну област
Романистика, предмет Француски језик
на одређено време од 3 године

Лектор за ужу научну област Англистика,
предмет Савремени енглески језик
на одређено време од 3 године
6 извршилаца

Лектор за ужу научну област Хиспанска
лингвистика, предмет Шпански језик
на одређевно време од 3 године

Лектор за ужу научну област
Неохеленистика, предмет Савремени
грчки језик
на одређено време од 3 године
2 извршиоца

Лектор за ужу научну област
Недерландистика, предмет Холандски
језик
на одређено време од 3 године

област Здравство и социјална заштита, са
60% радног времена, на одређено време
преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање за наставника практичне наставе из предмета Фиксна протетика; б) вежбе и
практична настава у блоку: доктор стоматологије; доктор
стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике; специјалиста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке протетике; виши зубни техничар; виши зубни техничар
- протетичар; струковни зубни протетичар; специјалиста
струковни зубни протетичар. Лице из подтачке алинеја 4-7
ове тачке треба да има предходно стечено средње образовање у подручју рада Здравство и социјална заштита за
образовни профил зубни техничар; 2) психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3)
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање (извод из
казнене евиденције МУП-а); 4) држављанство Републике
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом
достављају установи. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати уз пријавни формулар достављају документацију (у овереној копији). Докази о испуњености услова из текста конкурса из става 1 тачке 1), 3)-5) су саставни део пријаве на
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља
се пре закључења уговора о раду. На основу чл. 154 ст. 7 и
Закона о основама система васпитања и образовања, Конкурсна комисија ће доставити решење о избору кандидата
по прописаном конкурсу. Пријаве слати поштом, на адресу
Зуботехничке школе, Станка Враза 63, Општина Звездара,
11050 Београд.

ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Станка Враза 63

Наставник предметне наставе Предузетништво

са 40% радног времена, на одређено време
преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено
лице под условима прописаним чл. 139 Закона о основама
система образовања и васпитања, на следећи начин: кандидат мора да има: 1) одговарајуће образовање: дипломирани економиста менаџменства у здравству; дипломирани
инжењер организационих наука: дипломирани инжењер
организације рада; дипломирани економиста; мастер
менаџер; мастер економиста; мастер инжењер организационих наука. 2) има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична делаиз групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
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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 (извод из казнене евиденције МУП-а); 4)
има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање. Кандидати уз пријавни формулар достављају документацију (у овереној копији). Доказ о испуњености услова из текста конкурса из става 1 тачке 1), 3)-5) су
саставни део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2)
овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. На
основу чл. 154. ст.7 и Закона о основама система васпитања
и образовања, Конкурсна комисија ће доставити решење о
избору кандидата по расписаном конкурсу. Пријаве слати
поштом, на адресу Зуботехничке школе, Станка Враза 63,
Општина Звездара, 11050 Београд.

Наставник латинског језика

Наставник основа клиничке медицине

УСЛОВИ: професор класични филолог, дипломирани
филолог који је савладао наставни план и програм високог
образовања из предмета Латински језик у трајању од најмање четири семестра.

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник здравствене психологије,
психологија
УСЛОВИ: професор психологије, дипломирани психолог,
дипломирани психолог-мастер, дипломирани школски психолог - педагог.

Наставник здравствене неге и
рехабилитације - вежбе
УСЛОВИ: виши физиотерапеут, струковни физиотерапеут
са претходно завршеном средњом медицинском школом.

Наставник фармацеутско-технолошких
операција

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, дипломирани фармацеут - медицински биохемичар, магистар фармације.

11000 Београд, Симина 21а
тел. 011/3287-612

Наставник здравствене неге и
рехабилитације- теорија

Наставник српског језика и књижевности

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор српског језика и књижевности, мастер професор језика и књижевности.

Наставник математике
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор математике,
дипломирани математичар, дипломирани информатичар,
мастер професор математике.

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор енглеског
језика и књижевности, мастер професор енглеског језика
и књижевности.

Наставник физике
УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физичар, мастер
професор физике.

Наставник хемије
УСЛОВИ: професор хемије, дипломирани хемичар, мастер
хемичар, мастер професор хемије.

Наставник микробиологије са
епидемиологијом
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста за медицинску
микробиологију, специјалиста епидемиолог.

Наставник хирургије

Наставник основа клиничке медицине вежбе
УСЛОВИ: виша медицинска сестра, струковна медицинска
сестра са претходно завршеном средњом медицинском
школом.

Наставник педијатрије
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста доктор медицине,
специјалиста педијатар.

Наставник специјалне рехабилитације теорија
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник специјалне рехабилитације вежбе
УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар, са претходно
завршеном средњом медицинском школом - физиотерапеутски техничар.

Наставник кинезитерапије - теорија
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник кинезитерапије - вежбе

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста опште хирургије
или једне од хируршких грана.

УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар, са претходно
завршеном средњом медицинском школом - физиотерапеутски техничар.

Наставник неурологије

Наставник предузетништва

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста доктор медицине
или специјалиста неурологије.

УСЛОВИ: дипломирани економиста менаџмента у здравству; мастер менаџер; мастер економиста; мастер инжењер
организационих наука.

Наставник психијатрије
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста доктор медицине
или специјалиста психијатрије.

Наставник инфектологије

Наставник анатомије и физиологије
УСЛОВИ: доктор медицине.

Наставник патологије, патофизиологије

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста инфектолог.

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста патологије.

Наставник биологије

Наставник кинезиологије

УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани биолог, мастер биолог.

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник географије

Наставник кинезиологије - вежбе

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор географије,
дипломирани историчар, мастер историчар.

УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар, са претходно
завршеном средњом медицинском школом - физиотерапеутски техничар.

УСЛОВИ: доктор медицине, дипломирани фармацеут,
магистар фармације.

Наставник физикалне терапије

Наставник медицинске биохемије

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, специјалиста за медицинску биохемију; доктор медицине, специјалиста за клиничку биохемију, дипломирани биохемичар - мастер.

Наставник историје
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор историје,
дипломирани историчар, мастер историчар.

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, професор физичког
васпитања.

Наставник ликовне културе
УСЛОВИ: професор ликовних уметности, лице са завршеним факултетом ликовних уметности, примењених уметности.

Наставник социологије
са правима грaђана

Наставник физикалне терапије - вежбе
УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар, са претходно
завршеном средњом медицинском школом - физиотерапеутски техничар.

Наставник медицинске етике
УСЛОВИ: дипломирани филозоф; професор филозофије и
социологије.

Наставник масаже - теорија

УСЛОВИ: професор социологије, односно дипломирани
социолог.

УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Наставник грађанског васпитања

Наставник масаже - вежбе

УСЛОВИ: лице које испуњава услове за наставника одговарајуће стручне школе, дипломирани етнолог, етнолог-антрополог, професор одбране и заштите.

УСЛОВИ: виши физиотерапеутски техничар, са претходно
завршеном средњом медицинском школом - физиотерапеутски техничар.
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Наставник хигијене и здравственог
васпитања
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста хигијене.

Наставник фармакологије

Наставник анaлитичке хемије
УСЛОВИ: дипломирани хемичар - професор хемије, дипломирани фармацеут, магистар фармације, мастер биохемичар.

Наставник здравствене неге
УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар, струковна
медицинска сестра са претходно стеченим средњим образовањем у подручју рада Здравство и социјална заштита.

Наставник интерне медицине
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста интерне медицине.

Наставник гинекологије и акушерства
УСЛОВИ: доктор медицине, специјалиста доктор медицине,
специјалиста гинекологије и акушерства.
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Наставник фармацеутске технологије,
фармакогнозије са фитотерапијом,
фармацеутске хемије са аналитиком
лекова
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, магистар фармације,
специјалиста фармацеутске технологије.

Наставник предшколске педагогије
УСЛОВИ: дипломирани педагог, професор педагогије, мастер педагог.
ОСТАЛО: Потребна документација за конкурс: радна биографија; оверен препис дипломе о завршеном факултету
или високој школи и потврда о стечених 36 бодова у складу са чланом 8 став 4 Закона о основама система образовања и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме
за рад наставника у стручној школи; оверен препис специјалистичке дипломе; оверен препис уверења о положеном стручном испиту - лиценца за наставника (уколико
кандидат поседује); уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; уверење о
здравственој способности за рад са ученицима. Пријаву и
документацију скенирати и послати електронским путем
на мејл-адресу школе: skola@smsvasilijeostroski.org. Пробни рад траје до 6 месеци. Пријаве на оглас достављају се
у року од 15 дана од дана објављивања истог. Непотпуне
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

БОР
ИСПРАВКА КОНКУРСА
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12
Технички факултет у Бору је објавио конкурс дана
07.08.2019. године у публикацији „Послови“, бр.
841-842, за радно место: Универзитетски сарадник
у звању сарадника у настави за ужу научну област
Хемија, хемијска технологија и хемијско инжењерство, на одређено време, изборни период 3 године, које исправно треба да гласи: Универзитетски
сарадник у звању сарадника у настави за ужу научну област Хемија, хемијска технологија и хемијско
инжењерство, на одређено време, изборни период
од 1 године“. Рок за пријаву на оглас се продужава
за 8 дана од дана објављивања исправке текста конкурса. У осталом делу текст конкурса остаје исти.

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
19300 Неготин
тел. 019/545-321

Наставник виолине

на одређено време до повратка запосленог са
функције
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама
(„Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр. 9/2013), дипломирани музичар - виолиниста, дипломирани музичар, усмерење виолиниста; академски музичар виолиниста; мастер
музички уметник - професионални статус виолиниста,
дипломирани музичар виолиниста, дипломирани музичар,
усмерење виолиниста; академски музичар виолиниста;
мастер музички уметник - професионални статус - виолиниста; уверење о држављанству, оверен препис дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о некажњавању,
лекарско уверење, остала документа којима се доказује
испуњеност услова конкурса, лична биографија. Ближе
информације о конкурсу могу се добити у секретаријату
школе или на телефон: 019/545-321.

ЈАГОДИНА
ОСНОВНА ШКОЛA
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

35250 Параћин
тел. 035/563-294, 035/562-710

Наставник разредне наставе

на одређено време ради замене запосленог
за време обављања функције директора
установе, односно до истека мандата
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), 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
и 2/17); да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и 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. 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 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 „Ђура Јакшић“, 35250 Параћин. Контакт
телефон секретара школе: 035/563-294, директор школе:
035/562-710.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“МИЛЕНКО ЖИВКОВИЋ”

35250 Параћин, Бранка Крсмановића 47
тел. 035/573-060

Клавирски сарадник - корепетитор

Први
утисак је
најважнији
будите
испред свих

Бесплатна публикација о запошљавању

на одређено време, са 65% радног времена
УСЛОВИ: 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 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 злос-

тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 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 тачке 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. Чланом 140 Закона прописано је да наставник, васпитач и стручни сарадник јесте
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: 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
оговарајуће 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. Осим
услова из чл. 139 и 140 Закона, кандидат мора да испуњава
и следеће услове и то: да има минимум три године радног искуства на пословима корепетиције, обавезна писмена препорука претходног послодавца, да је обавезан рад у
недељи од 5 радних дана и по потреби и више у зависности
од ангажовања ученика за припреме за такмичење и јавне
наступе. Послодавац нема обавезу обезбеђења смештаја за
кандидате који имају пребивалиште ван седишта послодавца. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити
узете у разматрање.

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
„СРЕЋНО“
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, III или IV степен стручне спреме,
положен стручни испит за рад са судовима под притиском
(за послове руковања постројењима у котларници); да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са ученицима, односно студентима, да није осуђиван
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање шест
месеци и за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.
ОСТАЛО: пријава на конкурс са кратком биографијом,
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, диплома о стеченом степену стручне спреме, лекарско уверење којим се доказује општа здравствена способност, уверење да није покренут кривични поступак и да
није покренута истрага из надлежности основних и виших
судова и јавних тужилаштава, уверење о неосуђиваности
које издаје МУП, потврда суда да није у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање, оцена посебне психичке, физичке и здравствене способност за рад са
ученицима, односно студентима којом се доказује посебна
здравствена способност за рад са ученицима студентима,
а у смислу члана 62 Закона о ученичком и студентском
стандарду („Сл. гл. РС“ број 18/2010 .10/2019), ради оцене посебне психичке, физичке и здравствене способности
за рад са ученицима, односно студентима да би подносилац пријаве могао да прибави доказ из става VII тачка 9
овог конкурса, Дом ће упутити све кандидате у надлежну
филијалу Националне службе за запошљавање у Јагодини,
пре доношења одлуке о избору. Документација се подноси
у овереним фотокопијама (да су једнаке оригиналу) и не
сме да буде старија од 6 месеци (осим извода из матичне
књиге рођених који може бити и старији). Документација
неће бити враћена подносиоцу пријаве. Документацију из
тачке VII - тачка 7 прибавља установа за све кандидате
који су поднели потпуну документацију, уз њихову писмену
сагласност. Пожељно је да кандидати сами доставе наведени доказ ради бржег и ефикаснијег вођења поступка, али
није обавезно. Пријаве на конкурс са документацијом која
се доставља у прилогу пријаве, подносе се непосредно у
Дому ученика од 7 до 15 часова, или поштом на адресу у
Ћуприји, Кнеза Милоша бб, на коверти назначити „Пријава на конкурс”. Телефон за контакт: 035/8871-950. Рок за
подношење пријава на конкурс: 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Коначну одлуку о избору
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Наука и образовање
кандидата донеће директор Дома ученика средњих школа
„Срећно” у Ћуприји. Напомена: Кандидати нису дужни да
имају положен стручни испит за рад са судовима под притиском (за послове руковања постројењима у котларници),
јер ће ту обуку да организује послодавац за примљеног
кандидата за своје интерне потребе у складу са врстом котла коју Дом ученика поседује.

КОСОВСК А МИТРОВИЦ А
ОШ „ДИМИТРИЈЕ ПРИЦА“
Доња Брњица

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане
чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број
88/17, 88/2018 - др. закони и 10/2019) и Правилником о
ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 108/2015) и то:
да има одговарајуће високо образовање за наставника у
основној школи, односно психолога и педагога стечено на:
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из
тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета. 1. да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело утврђено у
члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 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 није
осуђиван правноснажном пресудом за привредни преступ
у вршењу раније дужности; 2. да има држављанство Републике Србије, 3. да зна српски језик и језик на којем се
остварује образовно-васпитни рад; 4. да има дозволу за
рад наставника, педагога или психолога; обуку и положен
испит за директора установе, 5. да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; 6. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан
кадидат са одговарајућим образовањем, дужност директора може да обавља лице које има образовање из става 140
ст. 3 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 88/17, 88/2018 - др.закони и
10/2019) и најмање 10 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања. Кандидат уз пријаву треба да приложи доказе
да испуњава наведене услове и то: 1. оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
високом образовању; 2. доказ о поседовању дозволе за
рад - оверену копију уверења о положеном стручном
испиту или испиту за лиценцу; 3. доказ о годинама рада
у установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања - потврду у оригиналу
или овереној фотокопији о годинама рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог образовања од најмање 8 година; 4. уверење надлежног суда
да против кандидата није покренут кривични поступак (не
старије од 6 месеци); 5. уверење надлежне службе МУП-а
о казненој евиденцији за кривична дела из чл. 139 став 1
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, не старије од 6 месеци; 6. уверење о држављанству
РС у оригиналу или овереној копији, не старије од 6 месеци; 7. уверење привредног суда да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу
раније дужности, не старије од 6 месеци; 8. извод из матичне књиге рођених у оригиналу или овереној фотокопији;
9. доказ/уверење да кандидат има обуку и положен испит
за директора, у оригиналу или овереној копији; пријава
која не буде садржала доказ о савладаној обуци и испит за
директора неће се сматрати непотпуном документацијом, а
уколико кандидат буде изабран биће у обавези да у законском року положи испит за директора школе; 10. доказ да
кандидат зна језик на коме се остварује васпитно-образов-
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ни рад - српски језик (само за кандидата који образовање
није стекао на српском језику); кандидат доставља потврду
одговарајуће високошколске установе да је положио испит
из српског језика у оригиналу или овереној фотокопији; 11.
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и
оцену спољашњег вредновања за кандидата који је претходно обављао дужност директора школе, оверена копија;
у супротном је потребно доставити потврду надлежне
школске управе да у периоду његовог мандата није вршен
стручно-педагошки надзор школе; 12. биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма
рада директора школе; 13. доказ о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са ученицима - лекарско
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности
за рад са децом и ученицима издато од стране надлежне
установе. 14. формулар о пријави преузет са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС. Рок
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговремене
и непотпуне приајве неће се узети у разматрање. Пријава
са доказима и пратећом документацијом подноси се препорученом поштом на адресу: ОШ „Димитрије Прица“, Доња
Брњица, Девет Југовића, 38205 Грачаница или се лично
предаје секретаријату у затвореним ковертама, са назнаком „За конкурс за директора установе“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Додатне
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, број телефона: 064/5452-218.

К РА Г У Ј Е В А Ц
СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
34227 Баточина, Краља Милана Обреновића 2
тел. 034/6841-659

Наставник српског језика и књижевности
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђених
Законом о раду, треба да испуњавају следеће услове: 1)
да имају одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон
и 10/2019), Правилником о степену и врсти образовања
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС –
Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017,
13/2018 и 7/2019) и Правилником о степену иврсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник РС – Просветни гласник“, бр.
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019); 2) да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривича дела примање или давање
мита, за кривича дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да
знају језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете.
Потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају школи, и то: доказ о одговарајућем образовању (диплому) и доказ о поседовању
образовања из психолошких, педагошких и методичких
дисциплина стечених на високошколској установи у току
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским
системом преноса бодова, издат од стране високошколске установе, односно уверење или други одговарајући
документ о положеном испиту из педагогије и психологије
у току студија или доказ о положеном стручном испиту,
односно положеном испиту за лиценцу, за оне кандидате
који то поседују; доказ да нису осуђивани правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривича дела примање или давање мита,
за кривича дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
– уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених – са холограмом; уверење о држављанству Р.Србије – не старије од 6 месеци; доказ о познавању
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико

кандидат није стекао средње, више или високо образовање на српском језику у обавези је да достави доказ да је
положио испит из српског језика по програму одговарајуће
високошколске установе). Доказ о испуњености услова да
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) кандидат прилаже пре закључења уговора о раду. Докази који
се прилажу морају бити у оригиналу или оверени преписи/фотокопије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на
горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛАВКО ПОПОВИЋ“
34305 Даросава
тел. 034/6741-105

Директор

на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег
високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, то јест високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена - мастер
академске студије, мастер струковне студије или 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, у ком случају
је неопходна завршеност студија првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета или 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године; поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача
и стручног сарадника; поседовање лиценце за директора
установе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити
изабран, али ће бити дужан да испит за директора установе
положи у року од две године од дана ступања на дужност);
поседовање психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства
Републике Србије; знање српског језика и језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни
кандидата, утврђеног у складу са законом; најмање осам
година рада на пословима образовања и васпитања у установи за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може бити изабрано и лице
које, уз испуњеност осталих горенаведених услова, има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог закона, то јест високо образовање стечено на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од
три године, или више образовање, за наставника те врсте
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада на пословима васпитања
и образовања у установи, после стеченог одговарајућег
образовања. Директор се бира на период од четири године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе
за запошљавање „Послови“. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс,
кандидат треба да достави следећа документа у оригиналу или овереној фотокопији не старије од шест месеци:
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ о знању језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико
одговарајуће образовање није стечено на српском језику);
уверење о држављанству Републике Србије, оверен препис
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном
испиту, односно испиту за лиценцу; оверен препис или оверену фотокопију уверења о извршеној обуци и положеном
испиту за директора; доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична дела и непостојању
дискриминаторног понашања; уверење основног суда да
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против кандидата није покренут кривични поступак и није
покренута истрага; уверење надлежног привредног суда
да кандидат није правноснажно осуђиван за привредни
преступ у вршењу дужности; потврда да кандидат има осам
година рада у установи у области образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; доказ о резултату стручно-педагошког надзора о раду кандидата (извештај
просветног саветника, уколико кандидат исти поседује);
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима – овај документ
је потребно да достави изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду; радну биографију и предлог програма рада
директора школе; уколико се на конкурс пријави лице које
је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања. Пријаве на конкурс слати
у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс“, на адресу: ОШ „Славко Поповић“, 34305 Даросава или доставити
лично у канцеларији секретара школе. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем
телефона: 034/6741-105.

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

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ

34300 Аранђеловац, Јосипа Грушовника 1
тел. 034/712-959

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

Доцент за ужу научну област
Микробиологија

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“, бр. 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.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3
тел. 034/303-500, 303-533

Наставник у звање ванредни професор
или звање редовни професор, за ужу
научну област Пословна економија,
наставни предмети: Маркетинг,
Тржишно комуницирање и Директни
маркетинг
на одређено време од 5 година, односно на
неодређено време

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области
економске науке. Општи предуслов: кандидати морају да
испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности
утврђен чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и чл.
135 ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују
потврдом надлежног органа (полицијске управе) да нису
осуђивани за кривична дела прописана наведеним прописима.
ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредбама Закона о високом образовању, Статута Универзитета у Крагујевцу, Правилника о начину и поступку заснивања радног
односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, Упутства Универзитета у Крагујевцу за примену,
начин достављања, попуњавања и утврђивање релевантних докумената које кандидат доставља у току поступка
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ОМШ „ПЕТАР ИЛИЋ“

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано лице
које испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег
високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, то јест високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена - мастер
академске студије, мастер струковне студије или специјалистичке академске студије (студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета; студије другог степена из области
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука, у ком случају
је неопходна завршеност студија првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета); или 2) на основним студијама у трајању
од најмање четири године, по пропису који је уређивао
високо образовање до 10. септембра 2005. године, за
наставника музичке школе, педагога или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача
и стручног сарадника; поседовање лиценце за директора
установе (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити
изабран, али ће бити дужан да испит за директора установе
положи у року од две године од дана ступања на дужност);
поседовање психичке, физичке и здравствене способности
за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства
Републике Србије; знање српског језика и језика на којем
се изводи образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на страни
кандидата, утврђеног у складу са законом; најмање осам
година рада на пословима образовања и васпитања у установи за образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не пријави
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, за директора школе може бити изабрано и лице
које, уз испуњеност осталих горенаведених услова, има
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог закона, то јест високо образовање стечено на студијама првог
степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије) или на студијама у трајању од
три године, или више образовање, за наставника те врсте
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада на пословима васпитања
и образовања у установи, после стеченог одговарајућег
образовања. Директор се бира на период од четири године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији Националне службе
за запошљавање “Послови”. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат треба да достави следећа документа, у оригиналу или овереној фотокопији, не старије од шест месеци: оверен препис или
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; доказ о знању језика на којем се изводи

образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће
образовање није стечено на српском језику); уверење о
држављанству Републике Србије; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу; оверен препис или оверену фотокопију уверења о извршеној обуци и положеном
испиту за директора; доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривична дела и о непостојању
дискриминаторног понашања; уверење основног суда да
против кандидата није покренут кривични поступак и није
покренута истрага; уверење надлежног привредног суда
да кандидат није правноснажно осуђиван за привредни
преступ у вршењу дужности; потврда да кандидат има осам
година рада у установи у области образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; доказ о резултату стручно-педагошког надзора о раду кандидата (извештај
просветног саветника, уколико кандидат исти поседује);
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима - овај документ
је потребно да достави изабрани кандидат пре закључења
уговора о раду; радну биографију и предлог програма рада
директора школе; уколико се на конкурс пријави лице које
је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате педагошког надзора установе и
оцену спољашњег вредновања. Пријаве на конкурс слати
у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс“, на адресу:
ОМШ „Петар Илић“, Јосипа Грушовника 1, 34300 Аранђеловац или доставити лично у канцеларији секретара школе.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем телефона: 034/712-959.

К РА Љ Е В О
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
36214 Врба, Врба 29
тел. 036/5865-582

Наставник математике

са 78% радног времена, на одређено време
ради замене одсутне запослене преко 60 дана
(породиљско одсуство и одсуство ради неге
детета)
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; кандидат поред
општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017-Одлука УС, 113/2017, 95/2018-аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове прописане
члановима: 139 став 1 тачка 1, 2, 3,4 и 5, чланом 140 став
1 тачка 1 подтачка 1 и 2 и тачка 2 истог члана, чланом 142
став 1 и став 2 Закона о основама система образовања и
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/019).
Степен и врста образовања морају бити у складу са чланом
3 став 1 тачка 9 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, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018). Кандидат мора да има образовање из психолошких, педагошких
и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања од најмање
30 бодова од којих најмање по 6 бодова из психолошких,
педагошких и методичких дисциплина и 6 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 члана
142 став 1 овог закона. Кандидат који који нема образовање из члана 142 став 1 овог закона, обавезан је да га
стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов полагања испита за лиценцу;
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици;
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик(обавезно достављају 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). Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет страници Министрства просвете, науке и
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз
пријаву на конкурс кандидат прилаже: оригинал или оверену фотокопију дипломе; оригинал или оверену фотокопију
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Наука и образовање
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 оверену копију); уверење о држављанству (оригинал или оверену копију), не старије од 6 месеци; доказ да
није осуђиван за напред наведена кривична дела. Извод
из казнене евиденције прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова - надлежне полицијске управе.
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 способности за рад са децом и ученицима
коју врши Национална служба за запошљавање. Пријаве
на конкурс, са потребном документацијом, доставити лично
или поштом на адресу: ОШ „Доситеј Обрадовић“ Врба 29,
36214 Врба. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене
пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, телефон: 036/5865-582.
Крушевац

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“
37260 Варварин, Слободе бб
тел. 037/788-346

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање; 2)
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3)да није осуђиван правноснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 6) да је стекао 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 (лице мора да има завршене студије
првог степена из научне области, 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. Дужност директора предшколске установе може да обавља лице које има: образовање за васпитача или стручног сарадника из члана 140
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе
и најмање 8 година рада у установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Дужност директора предшколске установе може да
обавља и лице које има одговарајуће образовање из члана
140 став 3 Закона о основама система образовања и васпитања, односно одговарајуће образовање за васпитача:
на студијама првог степена (основне академске, односно
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама
у трајању од 3 године или вишим образовањем, дозволу
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање 10
година рада у предшколској установи на пословима васпитања и образовања након стеченог одговарајућег образовања. Докази о испуњености услова под 1) и 3)-6) саставни
су део пријаве на конкурс и подносе се у виду оверених
фотокопија, а доказ под 2) прибавља се пре закључења
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање.Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
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ба да поднесе доказе о испуњавању услова за директора
установе: доказ о држављанству Републике Србије (уверење о држављанству или извод из матичне књиге рођених); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем образовању; доказ о поседовању
лиценце за рад; доказ да није осуђиван (уверење надлежног органа/извод из КЕ - полицијске управе, да кандидат
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; доказ о знању језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у установи
(уколико одговарајуће образовање није стечено на том
језику); , оверен препис или оверену фотокопију положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; потврду
о радном стажу у области у области образовања и васпитања; радну биографију; извештај о стручно- педагошком
надзору о раду кандидата (извештај просветног саветника) ако га има; уколико је кандидат лице које је претходно
обављало дужност директора установе дужно је да достави
и резултат стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања установе. Напред наведени услови се достављају у оригиналу или овереној фотокопији.
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Пријава на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом, доставља се
установи. Благовременом пријавом на конкурс сматра се
пријава која је непосредно предата установи пре истека
рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. Ако последњи
дан рока пада у недељу или на дан државног празника,
или неки други дан када установа не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге који се захтевају у
конкурсу. Пријаву и потребну документацију треба послати
на адресу: ПУ „Наша радост“ Варварин, Слободе бб, 37260
Варварин. Ближе информације о конкурсу могу се добити
на телефон: 037/788-346.

ЛЕСКОВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВУКИЦА МИТРОВИЋ“

16000 Лесковац, Масариков трг С-12/1
тел. 016/255-366

Педагошки асистент

на одређено време за школску 2019/2020.
годину, до 31.08.2020. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да
је држављанин Републике Србије; да има завршен најмање
IV степен стручне спреме; да има положен одговарајући
ниво обуке - најмање уводна обука за педагошког асистента; да поседује психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом (уверење доставља 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 (кривична дела утврђена у чл. 139, ст. 1 тачка 3
Закона о основама система образовања и васпитања, „Сл.
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и др. закони и 10/2019);
да зна српски језик и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.
ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: уверење
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија);
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној
спреми; сертификат Министарства просвете, науке и технолошког развоја о положеном нивоу обуке за педагошке
асистенте; извод из матичне књиге рођених (оригинал или
оверена фотокопија); уверење о неосуђиваности. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и са одштампаним пријавним формуларом достављају горе наведену документацију. Фотокопије морају
бити оверене од стране надлежног органа као доказ да су
верне оригиналу. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана

од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са комплетном документацијом слати на горе наведену адресу. За
ближе информације о конкурсу обратити се Правној служби, на телефон: 016/255-366.

СТШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“
16230 Лебане, Цара Душана 78
тел. 016/843-205

Професор машинске групе предмета

са 80% радног времена, на одређено време до
повратка запосленог са функције директора
школе

Наставник практичне наставе машинске
струке

са 20% радног времена, на одређено време
до повратка запосленог са функције диектора
школе
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава прописане услове,
предвиђене Законом о раду, Законом о основама система
образовања и васпитања и одредбама Правилника о степену и всти образовања и наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним
школама и то: да је држављанин Републике Србије; да има
одговарајуће образовање у складу са законом и одредбама Правилника о степену и врсти образовања настаника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и
васпитача у стучним школама; да има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са ученицима; да није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да зна српски језик. Конкурс
траје 8 дана од дана јавног оглашавања, а кандидати уз
пријавни формулар који се преузима са званичне интернет
странице Министарства и доставља школи, достављају и
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству (оверена фотокопија, не старија
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оверена
фотокопија); уверење из казнене евиденције МУП-а о неосуђиваности.
ОСТАЛО: Лекарско уверење је потребно пре закључивања
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве се
неће разматрати. Пријаве са потребном документацијом
доставити на горе наведеној адреси школе са назнаком „За
конкурс“.

НИШ
ОСНОВНА ШКОЛА „КРАЉ ПЕТАР I”
18000 Ниш, Војводе Путника 1

Педагошки асистент
на одређено време
до 31. 08. 2020. године

УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих услова предвиђених Законом о раду („Службени гласник Републике
Србије” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС, 113/2017), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 тачке 1)-5) Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије” број 88/2017, 27/18 - др. закон
и 10/19 - у даљем тексту:Закон) и услове из Правилника о
програму обуке за педагошког асистента („Службени гласник Републике Србије”, број 11/10) и члана 31 Правилника
о организацији и систематизацији послова број: 1556/201801 од 30. 10. 2018. године и то:1) четворогодишње средње
образовање, 2) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са ученицима, 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4) да има држављанство Републике Србије,
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Наука и образовање
5) да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, 6) да има завршен уводни модул за педагошког
асистента, 7) да зна ромски језик. Услови из тачака 1)-7)
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају
се у току рада. Докази о испуњености услова из тачке 1),
3)-7) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. По расписаном конкурсу кандидат треба да поднесе: 1) попуњен
пријавни формулар са званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 2) оригинал
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
(само учесник конкурса који је променио презиме односно
име после издавања дипломе), 3) оригинал или оверену
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије
(оригинал не старији од 6 месеци, овера фотокопије не
старија од 6 месеци), 4) оригинал доказа надлежне полицијске управе да није осуђиван правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за
кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
(оригинал не старији од 30 дана), 5) оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 6) оверену
фотокопију потврде одговарајуће високошколске установе
о положеном испиту из српског језика (само кандидат који
одговарајуће образовање није стекао на српском језику)
7) оригинал или оверену фотокопију доказа о завршеном
уводном модулу за педагошког асистента, 8) оригинал
или оверену фотокопију доказа о знању ромског језика, 9)
радну биографију CV (осим за лица која први пут заснивају радни однос). У поступку избора педагошког асистента
прибавља се мишљење надлежног органа јединице локалне самоуправе. Услови за заснивање радног односа морају
бити испуњени и после заснивања радног односа. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. У поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује испуњеност услова
за пријем у радни однос из члана 139 Закона, врши ужи
избор кандидата које упућује на психолошку процену способности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих
поступака. У року од осам дана од дана добијања резултата психолошке процене способности за рад са ученицима, сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос, обавља разговор са кандидатима са
листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду доставља
уверење о психичној, физичкој и здравственој способности
за рад са ученицима. Пријаве доставити путем поште на
адресу: Основна школа „Краљ Петар I“, Војводе Путника 1,
Ниш или непосредно, у секретаријату школе, сваким радним даном. Ближе информације о конкурсу могу се добити
код секретара школе. Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у разматрање. Термини изражени у овом тексту у граматичком мушком роду подразумевају природни женски и мушки род лица на која се односе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЛАНЕ”
18220 Алексинац, Мишићева 1

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове:
средње образовање, медицинска школа, медицинска сестра - васпитач, да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом, да зна српски језик и језик на
којем остварује образовни-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Потребна документација: CV, оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми, оверена фотокопија уверења о држављанству, оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених/венчаних, лекарско уверење
(изабрани кандидат доставља пре закључивања уговора о
раду), оверена фотокопија уверења да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међуна-
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родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уверења не могу бити старија о д 6
месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће
се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за радно место медицинске сестре
- васпитача на неодређено време”, Предшколска установа
„Лане“, Мишићева 1, 18220 Алексинац, тел. 018/4804-827
и 018/4804-949.

Васпитач
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
високо образовање на студијама другог степена (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије
или мастер струковне студије) или 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 струковне
студије, основне академске студије или специјалистичке
струковне студије), студијама у трајању од три године или
више образовање; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом, да зна српски језик и језик на
којем остварује образовни-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Потребна документација: CV, оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми, оверена фотокопија додатка дипломи, оверена фотокопија уверења о
држављанству, оверена фотокопија извода из матичне
књиге рођених/венчаних, лекарско уверење (изабрани
кандидат доставља пре закључивања уговора о раду),
оверена фотокопија уверења да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уверења не могу бити старија о д 6 месеци. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узети у разматрање. Пријаве слати на адресу, са назнаком
„Пријава на конкурс за радно место васпитач“, Предшколска установа „Лане“, Мишићева 1, 18220 Алексинац, тел.
018/4804-827 и 018/4804-949.

Медицинска сестра - васпитач

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, односно до
повратка запослене на рад
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:
средње образовање, медицинска школа, медицинска сестра - васпитач; да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом, да зна српски језик и језик на
којем остварује образовни-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Потребна документација: CV, оверена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми, оверена фотокопија уверења о држављанству, оверена фотокопија извода
из матичне књиге рођених/венчаних, лекарско уверење
(изабрани кандидат доставља пре закључивања уговора о
раду), оверена фотокопија уверења да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. Уверења не могу бити старија
од 6 месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за радно место медицинска сестра - васпитач на одређено време“, Предшколска установа „Лане“, Мишићева 1, 18220 Алексинац, тел.
018/4804-827 и 018/4804-949.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
1800 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник за избор у звање доцента за
ужу научну област Транспортна техника
и логистика
УСЛОВИ: Општи услови конкурса прописани су чланом 24
став 1 Закона о раду и чланом 72 став 4 Закона о високом
образовању. Посебни услови конкурса прописани су чланом 74 став 6 Закона о високом образовању, чланом 165
став 6 Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу” 8/2017) и члановима 12 и 13 Ближих критеријума за избор у звања наставника („Гласник Универзитета у Нишу” 3/2017). Декан факултета ће свим учесницима
овог конкурса обезбети могућност одржавања приступног
предавања, када је оно Ближим критеријумима за избор
у звања наставника предвиђено као обавезни услов за
избор у звање наставника по објављеном конкурсу, на
начин прописан чланом 7 Правилника о поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу” 2/2018). Приликом пријављивања на конкурс кандидати су у обавези
да факултету доставе документацију којом доказују да
испуњавају услове из овог конкурса: 1. пријаву; 2. доказ
о одговарајућој школској спреми (оверен препис дипломе); 3. биографију са библиографијом и пратећим материјалом; 4. попуњен, одштампан и потписан образац о
испуњавању услова за избор у звање наставника који се
налази на веб-порталу Универзитета у Нишу: www.npao.
ni.ac.rs; 5. уверење надлежне полицијске управе да против
кандидата није изречена правноснажна пресуда за кривична дела против полне слободе, фалсификовања исправе
коју издаје високошколска установа или примања мита у
обављању послова у високошколској установи, које је издато након датума расписивања овог конкурса; 6. фотокопију
важеће личне карте, односно очитан образац чиповане
личне карте кандидата. Документацију кандидати подносе
на адресу: Машински факултет у Нишу, Александра Медведева 14, Ниш. Рок за пријављивање је 15 дана од дана
објављивања конкурса. Неблаговремено приспеле пријаве
и пријаве без комплетне документације сматраће се неуредним и неће бити разматране, о чему Факултет доноси
посебан закључак.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ НИШ
18000 Ниш, Вишеградска 33

Наставник у звање ванредни професор
или доцент за ужу научну област
Аналитичка и физичка хемија
на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Кандидати подносе: пријаву, биографију, оверен препис
дипломе о докторату, списак научних радова са библиографским подацима као и саме радове (списак радова доставити
и у електронском облику, за сваки рад у часопису навести
одговарајући линк). Кандидати су у обавези да приликом
пријаве на конкурс попуне, одштампају, потпишу и предају
образац који се налази на веб-порталу Универзитета у Нишу
(www.npao.ni.ac.rs).

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ
ФАКУЛТЕТ НИШ
18000 Ниш, Вишеградска 33

Наставник у звање редовни професор
или ванредни професор за ужу научну
област Математика, за предмете:
Геометрија, Аналитичка геометрија,
Елементарна геометрија, Нееуклидска
геометрија, Диференцијална геометрија
и Тензорски рачун
на неодређено време, односно на одређено
време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука-математичке науке. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. Кандидати подносе:
пријаву, биографију, оверен препис дипломе о докторату,
списак научних радова са библиографским подацима као
и саме радове (списак радова доставити и у електронском
облику, за сваки рад у часопису навести одговарајући линк)
за радно место предвиђено овим конкурсом. Кандидати су
у обавези да приликом пријаве на конкурс попуне, одштампају, потпишу и предају образац који се налази на веб-порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs).
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Наука и образовање

ОШ „ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ“
18252 Мерошина, Нишка бб

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2019/2020, односно до 31.08.2020. године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане
чл. 139 и 141 став 8 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће образовање
у складу са чл. 139 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 др. закон) и Правилником о програму обуке за педагошког
асистента („Сл. гласник РС” бр. 11/2010); да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично
дело из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања; да има држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Услови у погледу образовања: најмање
четврти степен стручне спреме, завршен програм обуке за
педагошког асистента по програму обуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Кандидати попуњавају
пријавни формулар који се налази на званичној интернет
страници Министарства просвете и уз попуњен и одштампан
пријавни формулар достављају школи следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању;
доказ о завршеном програму обуке за педагошког асистента
по програму Министарства просвете, науке и технолошког
развоја; уверење о држављанству Републике Србије; извод
из матичне књиге рођених; доказ о знању српског језика
доставља се само уколико одговарајуће образовање није
стечено на српском језику; доказ да кандидат није осуђиван
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање или злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; краћу биографију. Уверење о психичкој, физичкој и
здравственој способности за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на адресу: ОШ „Јастребачки партизани“, Нишка бб,
18252 Мерошина. Ближе информације у секретаријату школе: 018/4151-434.

ОШ „ДР ИБРАХИМ БАКИЋ“
36323 Лескова
тел. 020/452-554

Наставник разредне наставе

на одређено време до повратка запосленог са
функције директора
(до четири године)

НОВИ ПА ЗАР

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања у складу
са одредбама Правилника о врсти и степену образовања за
наставнике и стручне сраднике у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018); поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима, извршена психолошка процена способности за рад са децом и ученицима, поседовање држављанства Републике Србије, знање српског језика и језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад, неосуђиваност
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела 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. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно извод из матичне
књиге рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања. У поступку одлучивања о
избору, кандидати који су изабрани у ужи избор у року од
8 дана упућује се на психичку процену способности за рад
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о
раду. Уверења не смеју бити старија од 6 месеци. Пријаве
слати на адресу: ОШ „Др Ибрахим Бакић“, 36323 Лескова.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона: 020/452-554.

ОШ „ДР ИБРАХИМ БАКИЋ”

ОШ „ЋАМИЛ СИЈАРИЋ“

36323 Лескова
тел. 020/452-554

Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене (до
годину дана), са 94% радног времена
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања у складу
са одредбама Правилника о врсти и степену образовања за
наставнике и стручне сраднике у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018). Поседовање
психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима, извршена психолошка процена способности за рад са децом и ученицима, поседовање држављанства Републике Србије, знање српског језика и језика на
којем се изводи образовно-васпитни рад, неосуђиваност
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела 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. Рок за пријављивање на конкурс је
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном
пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству (уверење о држављанству, односно извод из матичне
књиге рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о неосуђиваности и о непостојању
дискриминаторног понашања. У поступку одлучивања о
избору, кандидати који су изабрани у ужи избор у року од
8 дана упућују се на психичку процену способности за рад

60

са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.
Лекарско уверење доставља се пре закључења уговора о
раду. Уверења не смеју бити старија од 6 месеци. Пријаве
слати на адресу: ОШ „Др Ибрахим Бакић“, 36323 Лескова.
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко телефона: 020/452-554.

| Број 843-844 | 21.08.2019.

36300 Нови Пазар, Руђера Бошковића бб
тел. 020/984-873

Педагог
Наставник енглеског језика

на одређено време до повратка запослене са
породиљског одсуства и одсуства ради неге
детета, односно до 17.02.2011. године
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати и услове за
пријем у радни однос утврђене чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 1) да имају
одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство
Републике Србије; 5) да знају српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Услови за пријем у
радни однос доказују се приликом пријема у радни однос
и проверавају се у току рада. Докази да кандидат има
одговарајуће образовање, да није осуђиван правоснажном пресудом, да има држављанство Републике Србије и
да зна српски језик, морају бити саставни део пријаве на
конкурс. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Наставник мора

имати одговарајуће образовање сходно члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања. Знање
српског и босанског језика кандидат доказује стеченим
средњим, вишим или високим образовањем на српском
и босанском језику или да је кандидат положио испит из
наведених језика по програму одговарајуће високошколске установе, сходно члану 141 Закона о основама система образовања и васпитања. Образовање сходно Правилнику о степену и врсти образовања наставника и стручних
сарадника у основној школи („Службени гласник РС“,
број 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016, 11/2016, 2/2017,
3/2017) и Правилнику о организацији и систематизацији
радних места у ОШ „Ћамил Сијарић“ Нови Пазар, број 336
од 20.12.2018. године, чије одредбе нису у супротности са
Правилником. Рок за доставу пријаве на конкурс је 8 дана
и почиње да тече наредног дана од дана објављивања
у публикацији „Послови”. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: 1. оригинал или оверену копију дипломе, односно уверење, којим се доказује одговарајуће
образовање; 2. оригинал уверење о дражављанству не
старије од 6 месеци; 3. доказ да кандидат да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела
примање или давање мита, за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног
саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом,
утврђено дискриминаторно понашање; 4. одговарајући
доказ којим се доказује знање српског и босанског језика,
сходно члану 141 Закона о основама система образовања
и васпитања. Кандидат попуњава пријавни формулар на
званичној интернет страници Министарства просвете, а
потребна документација, заједно са одштампаним пријавним формуларом, доставља се школи. Пријаве (пријавни
формулар) са потребним доказима о испуњености услова
за пријем у радни однос слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс“ или лично доставити управи школе.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Контакт телефон: 020/384-873.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
36320 Тутин, Његошева 13
тел. 020/811-180

Професор босанског језика

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да
испуњава и услове у складу са чл. 140, 142 и 144 Закона о
основама система образовања и васпитања (даље: Закон)
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи, и то: да има
одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
да има држављанство Републике Србије и зна босански
језик. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи:
краћу биографију са адресом и контакт телефоном; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију уверења о
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; доказ о неосуђиваности. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници
Министарства просвете. Потребну документацију, заједно
са одштампаним пријавним формуларом, достављају школи. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кандидат
подноси пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве са потребном документацијом слати на адресу:
Основна школа „Вук Караџић”, Тутин, Његошева 13, у
року од 8 дана од објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу
предати и лично у секретаријату школе, од 8 до 14 часова,
сваког радног дана. Контакт телефон: 020/811-180.
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Наука и образовање

НОВИ СА Д
ОМШ „ЈОСИП СЛАВЕНСКИ“
21000 Нови Сад, Радничка 19а

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и одређених
стручних предмета у стручној школи са
разредним старешинством - клавир и
корепетитор
пуно радно време (80% клавир и 20%
корепетиција), на одређено време ради
замене одсутног запосленог преко 60 дана
(замена породиље)

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 став 1, 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број
88/2017, 27/18 - други закон) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника у музичкој школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 18/2013 и 2/2017)
и то: дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; академски музичар пијаниста;
мастер музички уметник - професионални статус - клавириста. 2. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривично дело 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 дискриминаторско понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да
зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; 6. извод из матичне књиге рођених. Кандидати уз
попуњен пријавни формулар који преузимају са званичне
интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја http://www.mpn. gov.rs, достављају: кратку
биографију или CV, оверен препис / фотокопију дипломе о
стеченом високом образовању (доставити и додатак дипломи); уверење о држављанству; уверење МУП-а о неосуђиваности за кривична дела из тачке 3; извод из матичне
књиге рођених. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
подноси кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве
се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса
у публикацији “Послови”. Документација се подноси у оригиналу или у фотокопији овереној од стране јавног бележника. Пријаве слати на адресу: Радничка 19а, 21000 Нови
Сад. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у
разматрање. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату школе, на телефон: 021/6622-285.

Наставник уметничких и стручних
предмета у музичкој школи и одређених
стручних предмета у стручној школи солфеђо и теорија музике
са 50% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко
60 дана (замена породиље), место рада:
издвојено одељење у Бачком Петровцу

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у
складу са чланом 140 став 1, 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” број
88/2017, 27/18 - други закон) и Правилником о степену и
врсти образовања наставника у музичкој школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 18/2013 и 2/2017)
и то: дипломирани музичар, усмерење музички педагог;
дипломирани музички педагог; дипломирани музичар педагог; професор солфеђа и музичке културе; професор
солфеђа; мастер теоретичар уметности, професионални
статус - музички педагог; 2. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривично дело 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
дискриминаторско понашање; 4. држављанство Републике
Србије; 5. да зна српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; 6. извод из матичне књиге рођених.
Кандидати уз попуњен пријавни формулар који преузимају
са званичне интернет странице Министарства просвете,
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науке и технолошког развоја http://www.mpn. gov.rs, достављају: кратку биографију или CV; оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом високом образовању (доставити и додатак дипломи); уверење о држављанству; уверење
МУП-а о неосуђиваности за кривична дела из тачке 3; извод
из матичне књиге рођених. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом
и ученицима, подноси кандидат пре закључења уговора о
раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Документација се
подноси у оригиналу или у фотокопији овереној од стране јавног бележника. Пријаве слати на адресу: Радничка
19а, 21000 Нови Сад. Непотпуне и неблаговремене пријаве
неће се узети у разматрање. Ближа обавештења могу се
добити у секретаријату школе, на телефон: 021/6622-285.

ПРВА ПРИВАТНА СРЕДЊА
ОПТИЧАРСКА ШКОЛА „ПАШЋАН“
21000 Нови Сад, Дечанска 9

Наставник математике
са 30% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове из
члана 139 Закона о основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће образовање у складу са Законом
и Правилником о степену и врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњој школи: (1) професор
математике; (2) дипломирани математичар; (3) дипломирани математичар за теоријску математику и примене;
(4) дипломирани математичар за рачунарство и информатику; (5) дипломирани математичар-информатичар; (6)
дипломирани математичар - професор математике; (7)
дипломирани математичар за математику економије; (8)
професор математике - теоријско усмерење; (9) професор
математике - теоријски смер; (10) професор математике и
рачунарства; (11) професор информатике - математике;
(12) професор хемије - математике; (13) професор географије - математике; (14) професор физике - математике;
(15) професор биологије - математике; (16) дипломирани
математичар - астроном; (17) дипломирани математичар
- теоријска математика; (18) дипломирани математичар примењена математика; (19) дипломирани математичар
- математика финансија; (20) дипломирани инжењер математике (са изборним предметом Основи геометрије); (21)
дипломирани информатичар; (22) дипломирани професор
математике - мастер; (23) дипломирани математичар - мастер; (24) мастер математичар; (25) мастер професор математике. Лице из тачке 13) овог члана које је стекло академско звање мастер мора имати претходно завршене основне
академске студије на студијским програмима Математика
или Примењена математика (са положеним испитом из
предмета Геометрија или Основи геометрије).
ОСТАЛО: да кандидат има одговарајуће образовање; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
има држављанство Републике Србије; зна српски језик 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. Уз пријаву на
конкурс кандидат треба да приложи: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месеци);
кратку биографију или CV. Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве на конкурс се
подносе поштом препорученом пошиљком на горе наведену адресу, са назнаком: „Конкурс за радно место наставника математике“, или лично у секретаријату школе, радним
даном од 7 до 14 часова.

Национална служба
за запошљавање

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛЕТА ПРОТИЋ“

21424 Товаришево, Маршала Тита 64

Наставник математике

на одређено време ради замене одсутне
запослене, до повратка са боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног
односа утврђених Законом о раду (“Сл. гласник РС” бр.
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-ОУС
и 113/2017), кандидати треба да испуњавају и следеће
услове за рад: да кандидат има одговарајуће образовање
у складу са чл. 140 став 1, 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17
и 27/18) и Правилником о степену и врсти образовања
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл.
гласник РС” - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013,
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018); да
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за
кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њих није,
у складу са законом, утврђено дискриминаторско понашање; држављанство РС; да знају српски језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар са странице Министарства
просвете, науке и технолошког развоја доставити следећу
документацију: оверену копију извода из матичне књиге
рођених; оверену копију дипломе о стеченом образовању;
уверење о држављанству не старије од 6 месеци (оргинал
или оверена фотокопија); кратку биографију (CV); потврду
о неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за кандидата није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање. Пријаве
се подносе на формулару са званичног сајта Министрства
просвете. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат,
пре закључивања уговора о раду. Проверу психофизичких способности врши надлежна служба за послове запошљавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити
разматране. Поднета документација се не враћа. Пријаве
са документацијом подносе се лично или поштом, на горе
наведену адресу школе, са назнаком: „За конкурс”. Рок за
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања
огласа у публикацији „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАЋА НОВАКОВ”

21433 Силбаш, Краља Петра Првог 103

Педагошки асистент

на одређено време до краја школске
2019/2020. године, односно до 31.08.2020.
године
УСЛОВИ: средња школа; познавање ромског језика; поседовање сертификата о завршеној обавезној обуци за педагошког асистента; неосуђиваност правоснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира
на изречену кривичну санкцију и да за кандидата није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
држављанство РС; да зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар
са странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја доставити следећу документацију: оверену
копију извода из матичне књиге рођених; оверену копију
дипломе о стеченом образовању; оверену копију уверења
о држављанству, кратку биографију (CV); потврду о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело за
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Наука и образовање
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици,
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; сертификат о завршеној
обуци за педагошког асистента. Рок за пријављивање на
конкурс за радно место педагошког асистента је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве
се подносе на формулару са званичног сајта Министрства
просвете. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат,
пре закључивања уговора о раду. Проверу психофизичких
способности врши надлежна служба за послове запошљавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве са документацијом подносе се лично или
поштом, на адресу школе, са назнаком: „За конкурс”. Ближе
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број телефона: 021/764-829. Поднета документација
се не враћа.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ АНТИЋ“

21410 Футог, Раде Кончара 2

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: дужност директора основне школе може да
обавља лице које има: одговарајуће образовање из
члана 140 став 1 тачке 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/17, 27/18 и 10/19), за наставника основне школе, за
педагога и психолога школе, дозволу за рад наставника
и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора основне школе и најмање осам година рада у школи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; није
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за
кривична дела примање или давање мита, 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;
има држављанство Републике Србије; знање српског
језика. Директор се именује на период од четири године. Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу: 1. оверену
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању
у складу са одредбом 140 став 1 тачка 1 и 2 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС” број 88/17, 27/18 и 10/19), 2. доказ о поседовању лиценце за рад - оверену копију, 3. оверену копију
лиценце за директора школе уколико је кандидат поседује, 4. доказ о радном стажу у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања, 5. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом, 6. уверење да кандидат није осуђиван из надлежне ПУ, у складу са одредбом члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
88/17, 27/18 и 10/19), 7. уверење да против кандидата
није покренут кривични поступак за кривична дела (не
старије од 6 месеци), у складу са одредбом члана 139
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС” број 88/17, 27/18 и
10/19), 8. доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније
дужности (уверење привредног суда не старије од 6
месеци оригинал или оверену копију), 9. оверену фотокопију доказа о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања - само за кандидате који су претходно обављали дужност директора
школе, 10. уверење о држављанству Републике Србије
- оригинал или оверену копију, 11. доказ о знању српског
језика доставља кандидат који одговарајуће образовање
није стекао на српском језику, 12. биографију са кратким прегледом кретања у служби и предлог програма
рада директора школе. Конкурс остаје отворен 15 дана
од дана објављивања у оубликацији „Послови“. Пријаве
са доказима о испуњавању услова достављају се лично
или на адресу: Основна школа „Мирослав Антић“, 21410
Футог, Раде Кончара 2.
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ОШ “МИХАЈЛО ПУПИН”

21203 Ветерник, Краља Александра 38

Наставник енглеског језика

са 66% норме часова, на одређено време
до повратка запосленог који је изабран за
директора школе
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање (на
основу члана 140 Закона о основама система образовања
и васпитања, „Сл. гласник РС“, број: 88/17, 27/2018-др.
закони и 10/2019), 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 Правилника степену
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр.
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017
и 13/2018) и 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); 2. да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена бузусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела примања и давања мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4. држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати
су дужни да уз пријаву на конкурс приложе следеће доказе: 1) пријавни формулар са интернет сајта Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, 2) потписана биографија кандидата, 3) оригинал или оверена фотокопија
дипломе, 4) оригинал или оверена фотокопија уверења о
неосуђиваности из основног суда и уверење о некажњавању из казнене евиденције МУП-а (члан 139 став 1 тачка
3 Закона о основама система образовања и васпитања), 5)
оригинал или оверена копија уверења о држављанству (не
старије од шест месеци), 6) оригинал или оверена копија
извода из матеичне књиге рођених (не старије од шест
месеци), 7) оверена фотокопија доказа о знању српског
језика, уколико одговарајуће образовање није стечено на
српском језику; 8) доказ психичкој, физичкој и здраственој
способности за рад са децом и ученицима; 9) копија личне
карте. Докази о испуњености услова из тачака: 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 и 9 подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке
8 пре закључивања уговора о раду. Конкурс се расписује
на одређено радно време до повратка запосленог који је
изабран за директора школе, са 66% норме часова. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор
школе. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за
пријем у радни однос из члана 139 Закона у року од осам
дана од дана истека рока за пријем у радни однос. Кандидати коју су изабрани у ужи избор, у року од осам дана
упућују се на процену 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 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 ће се обављати у просторијама ОШ „Михајло Пупин“ у Ветернику, Краља
Александра 38. О датуму и времену разговора кандидати
ће бити обавештени. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир. Рок за подношење пријава је
8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на

адресу: Основна школа „Михајло Пупин“, Ветерник, Краља
Александра 38, 21203 Ветерник или непосредно у школи,
радним данима од 07.00 до 14.00 сати. Ближе информације
о конкурсу могу се добити код секретара школе, радним
данима од 07.00 до 14.00 сати, на телефон: 021/823-123.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Ванредни професор за ужу научну
област Оториноларингологија
на одређено време 5 година,
радно време краће од пуног
(15 сати на Факултету)

УСЛОВИ: 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 23 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.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: краћу биографију, фотокопију личне карте, доказе о
испуњености услова из конкурса - оверене копије диплома,
списак радова и публикација (у два примерка), оригинал
или фотокопије радова и публикација, доказе о њиховом
објављивању. Доказ о некажњавању прибавиће Медицински факултет Нови Сад службеним путем, осим за кандидате који нису рођени у Републици Србији. Пријаве са документацијом подносе се Писарници Медицинског факултета
Нови Сад, Хајдук Вељкова 3, Нови Сад, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана
објављивања конкурса.

ПАНЧЕВО
МУЗИЧКА ШКОЛА “ЈОВАН БАНДУР”
26000 Панчево, Војводе Живојина Мишића 3
тел. 013/345-976, факс: 013/347-328
e-mail: jbandur@panet.co.yu

Наставник тамбуре и мандолине

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, место рада
Панчево
УСЛОВИ: Уз приложену пријаву (попуњен пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја), са биографијом и копијом
личне карте, у радни однос може да буде примљен кандидат који: 1) има одговарајуће високо образовање сходно
члану 140 Закона о основама система образовања и васпитања (факултет музичке уметности са претходно завршеном средњом музичком школом, образовни профил:
музички извођач - тамбураш, односно мандолиниста); 2)
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; 3) 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 забрана заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно,
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5)
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
Доказ о испуњености услова из става 2 тачка 1 и тачке 3
до 5 саставни су део и подносе се уз пријаву на конкурс, а
доказ из става 1 тачка 2 прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од
дана објављивања. Наблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. Решење о избору кандидата конкурсна комисија ће донети у року од 8 дана од дана
обављеног разговора са кандидатом, по претходно спроведеном законом прописаном поступку. Пријаве на конкурс
треба слати на адресу: Музичка школа „Јован Бандур“,
26000 Панчево, Војводе Живојина Мишића 3, са назнаком
„За конкурсну комисију”.
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Наука и образовање

ГИМНАЗИЈА „УРОШ ПРЕДИЋ“
26000 Панчево, Игњата Барајевца 5
тел/факс: 013/301-120, 344-483

Секретар

на одређено време до повратка на рад
одсутног запосленог
УСЛОВЕ: 1) високо образовање из области правних наука
у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања
и васпитања („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 88/17,
27/18 - др. закон и 10/19), 2) да кандидат има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца или за кривично дело насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело давања или примања 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 санкцију, да за њега није утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство
Републике Србије; 5) да зна српски језик. Уз пријаву се прилаже попуњен пријавни формулар, који се налази на сајту
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на
адреси: http: //www.mpn.gov.rs/njp-content/uploads/2015/
FORMULARZA- KONKURISANjE.doc. (обавезан је овај формулар). Потребно је приложити: 1. пријаву на конкурс, 2.
краћу биографију са подацима о пословима које је кандидат обављао (CV), 3. оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању из области правних наука, на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије или специјалистичке академске студије),
у складу са прописом који уређује високо образовање,
почев од 10.09.2005. године, или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 4.
извод из казнене евиденције о неосуђиваности за кривична
дела из тачке 3 услова; 5. држављанство Републике Србије,
6. доказ о адреси на којој станује кандидат (као доказ овог
услова кандидат може доставити било који документ издат
од надлежног органа); 7. доказ о знању српског језика (ако
кандидат прилаже диплому о завршеном школовању на
српском језику не треба да доставља додатне доказе за
овај услов). Кандидат који буде изабран, пре закључења
уговора о раду дужан је да достави уверење о здравственој
способности за рад са децом и ученицима. Кандидати који
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима код надлежне службе за послове запошљавања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву на конкурс
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“.
Пријаву са неопходном документацијом слати на адресу :
Гимназија „Урош Предић” Панчево, Игњата Барајевца 5.
Информације на телефон: 013/301-120 или 344-483.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”
26310 Алибунар, Вука Караџића 6
тел. 013/2100-054, 060/4771-103

Васпитач

на одређено време преко 60 дана, до
повратка запослене са породиљског одсуства,
одсуства са рада ради неге детета, односно
годишњег одмора

Васпитач
УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, мастер струковне
студије) и специјалистичке струковне студије, по прописима који су уређивали високо образовање у периоду од
10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године; или
лице на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; или лице на студијама првог степена (основне струковне студије, основне
академске студије или специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или више образовање;
или изузетно: лице које има средње образовање и године
радног искуства на тим пословима стечено до дана ступања
на снагу прописа којима се уређује област предшколског
васпитања и образовања и има дозволу за рад (лиценцу). Кандидати требају да испуњавају следеће услове: 1.
одговарајуће образовање; 2. да имају психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом; 3. да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
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вања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/17, 27/18
и 10/19); 4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да
знају српски језик на коме се остварује васпитно-образовни
рад. Уз одштампани формулар пријаве на конкурс коју кандидати попуњавају на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, дужни
су да доставе и уверење о држављанству РС (не старије
од 6 месеци), фотокопију личне карте, извод из матичне
књиге рођених, оверен препис / фотокопију дипломе, уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци), доказ о
знању језика на коме се остварује васпитно-образовни рад,
у обавези су да доставе само кандидати који образовање
нису стекли на српском језику у виду доказа о положеном
испиту из српског језика са методиком по програму одговарајуће високошколске установе. Здравствено уверење
да има психичку, физичку и здравствену способност за
рад са децом доноси изабрани кандидат након доношења
одлуке о избору кандидата. Обавезан је контакт телефон
кандидата. Кандидати који уђу у ужи круг упућују се на
проверу психофизичких способности за рад са децом, коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Уколико је кандидат већ
извршио проверу психофизичких способности, обавезно
назначити у молби кад је и где извршена. Све копије морају
бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови”. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима. Пријава се подноси лично или путем поште на
адресу: Предшколска установа „Полетарац”, Вука Караџића
6, 26310 Алибунар.

ПИРОТ
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др ДРАГУТИН ГОСТУШКИ“
18300 Пирот, Вука Караџића 1
тел. 010/311-866

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 став 1. и 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017,
27/2018-др. закони и 10/2019): 1) да има одговарајуће
високо образовање из члана 140. став 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања за наставника ове
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, 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 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; 2) да има дозволу за рад, односно положен
стручни испит за наставника или стручног сарадника; 3) да
има обуку и положен испит за директора школе (документација без доказа о положеном испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат који нема положен испит за директора дужан је да у року од 2 године од
дана ступања на дужност положи наведени испит); 4) да
има најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; 5) да има психичку, физичку и здравствену
способност за рад са децом и ученицима; 6) да није правоснажном пресудом 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, запуштање и злостављање
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7) да има држављанство
Републике Србије; 8) да зна српски језик и језик на којем
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе о
стеченом одговарајућем високом образовању за наставника основне музичке школе и подручја рада, за педагога
или психолога; оверену фотокопију уверења о положеном
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (дозволи за
рад) или обавештења о положеном испиту за лиценцу за

наставника или стручног сарадника; доказ о обуци и положеном испиту за директора установе (оригинал или оверену фотокопију). Пријава која не садржи доказ о положеној
обуци и испиту за директора неће се сматрати непотпуном.
Кандидат изабран за директора школе који нема положен
испит за директора дужан је да га положи у року од две
године од дана ступања на дужност, у складу са условима прописаним законом. Остала документација: доказ/
потврда о најмање 8 година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања; извод из матичне књиге рођених (оригинал
или оверена фотокопија), не старије од 6 месеци; уверење
о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци; уверење надлежне службе Министарства унутрашњих
послова о казненој евиденцији за кривична дела из чл. 139
став1. тачка 1) Закона о основама система образовања и
васпитања, са датумом издавања не старијим од дана
објављивања огласа; 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 чл. 139 став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања, са датумом издавања не старијим од дана објављивања огласа; уверење
привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном
пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности
(утврђено чланом 7 став 2 Правилника о ближим условима
за избор директора установе образовања и васпитања, „Сл.
гласник РС”, број 108/2015), са датумом издавања не старијим од дана објављивања огласа; уверење о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање није стечено
на српском језику; доказ о резултату стручно-педагошког
надзора у раду кандидата - извештај просветног саветника
(доказ подносе кандидати који поседују извештај, оверена
фотокопија), у супротном је потребно доставити потврду
надлежне школске управе да није вршен стручно-педагошки надзор кандидата; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања
за кандидата који је претходно обављао дужност директора школе (оверена фотокопија), у супротном је потребно
доставити потврду надлежне школске управе да у периоду
његовог мандата није вршен стручно-педагошки надзор
школе; биографију (контакт телефон и адреса електронске
поште) са кратким прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора школе и доказе о својим
стручним и организационим способностима. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са ученицима доставља кандидат који решењем министра просвете, науке и технолошког развоја буде именован
за директора. Доказ се доставља пре закључења уговора о
раду. Директор школе се бира на период од четири године. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној
интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са
одштампаним пријавним формуларом доставља установи. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Министар у року
од 30 дана од дана пријема документације (образложене
листе свих кандидата који испуњавају услове и предлог за
избор директора, који заједно са извештајем комисије достављаорган управљања), врши избор директора установе
и доноси решење о његовом именовању, о чему школе
обавештава лица која су се пријавила на конкурс. Пријава на конкурс, са потребном документацијом и доказима
о испуњености услова, доставља се у затвореној коверти,
са назнаком „Конкурс за директора школе”, непосредном
предајом секретаријату школе, сваког радног дана од 08.00
до 14.00 часова или предајом пошти у облику препоручене
пошиљке, на адресу: Основна музичка школа „Др Драгутин Гостушки”, Вука Караџића 1, 18300 Пирот. Пријаве на
конкурс и достављена документација се не враћају кандидатима. Ближа обавештења се могу добити у секретаријату
школе, на телефон 010/311-866.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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Наука и образовање

СРЕДЊА ШКОЛА У БАБУШНИЦИ

18330 Бабушница, Омладинских бригада бб
тел: 010/385-026
e-mail: gimbab@ptt.rs

1. Наставник грађанског васпитања

са 20% радног времена (10% у одељењима
смерa општи тип гимназије и 10% у
одељењима у подручју рада Машинство
и обрада метала), на одређено време
ради замене одсутнe запосленe преко 60
дана, односно до повратка запослене са
породиљског одуства и одсуства са рада ради
неге детета

2. Васпитач у школи са домом ученика

са 44,22% радног времена, на одређено
време ради замене одсутнe запосленe преко
60 дана, односно до повратка запослене са
породиљског одуства и одсуства са рада ради
неге детета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана
139 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, број 88/17, 27/2018 - др. закони,
10/2019), и то: а) да има одговарајуће високо образовање
у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/17,
27/2018 - др. закони, 10/2019), односно одговарајуће високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука (ово лице 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), Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
(“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013,
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019): за наставника грађанског васпитања лице које испуњава услове за
наставника гимназије, лице које испуњава услове за стручног сарадника гимназије. Наведена лица могу да изводе
наставу уколико су, у складу са прописом којим се уређује
стално стручно усавршавање и стицање звања наставника,
васпитача и стручних сарадника, савладала програм обуке
за извођење наставе из предмета грађанско васпитање за
одговарајући разред, односно која су претходно завршила
неке од следећих програма: Обука за наставника грађанског васпитања, Интерактивна обука/тимски рад, Умеће
одрастања, Умеће комуникације, Активна настава кроз
учење, Едукација за ненасиље, Речи су прозори и зидови,
Чувари осмеха, Учионица добре воље, Култура критичког
мишљења, Буквар дечијих права, Дебатни клуб, Безбедно
дете, Злостављање и занемаривање деце, Здраво да сте
или која имају завршен специјалистички курс за наставнике грађанског васпитања на одговарајућој високошколској
установи; за васпитача у школи са домом ученика - лице
које испуњава услове за наставника средње школе, и Правилником о степену и врсти образовања наставника из
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни
гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017I, 2/2017-II, 13/2018 и 7/2019): за наставника грађанског
васпитања - лице које испуњава услове за наставника
одговарајуће стручне школе, лице које испуњава услове за
стручног сарадника стручне школе, дипломирани етнолог,
етнолог – антрополог, професор одбране и заштите. Наведена лица могу да изводе наставу уколико су, у складу са
прописом којим се уређује стално стручно усавршавање и
стицање звања наставника, васпитача и стручних сарадника, савладала програм обуке за извођење наставе из предмета грађанско васпитање за одговарајући разред, односно која су претходно завршила неке од следећих програма:
Обука за наставника грађанског васпитања, Интерактивна
обука/тимски рад, Умеће одрастања, Умеће комуникације, Активна настава кроз учење, Едукација за ненасиље,
Речи су прозори и зидови, Чувари осмеха, Учионица добре
воље, Култура критичког мишљења, Буквар дечијих права, Дебатни клуб, Безбедно дете, Злостављање и занемаривање деце, Здраво да сте или која имају завршен специјалистички курс за наставнике грађанског васпитања
на одговарајућој високошколској установи; б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима; в) није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
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на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
г) има држављанство Републике Србије; д) зна српски језик
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају
установи. Кандидат уз пријавни формулар прилаже: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; кандидат који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима који уређују високо образовање од
10. септембра 2005. године доставља и оверену фотокопију
дипломе о завршеним студијама првог степена; за наставника грађанског васпитања доставља се и оверена фотокопија доказа о савладаном одговарајућем програму за
наставника грађанског васпитања, оригинал уверења или
потврде да лице није осуђивано правноснажном пресудом
за кривично дело за које је изречена безусловна казна
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање мита;
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности
и других добара заштићених међународним правом, без
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање
- издаје надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
доказ одговарајуће високошколске установе о познавању
српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад,
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском језику (оригинал или оверена фотокопија), потписану
краћу биографију, извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија). Кандидати који буду изабрани у ужи избор,
у року од 8 дана биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду дужан је да достави уверење о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад са децом
и ученицима (не старије од 6 месеци). Пријавни формулар
са потребном документацијом подноси се у затвореној
коверти непосредно или поштом на горенаведену адресу,
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос“. Неблаговремене и
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Телефон за
контакт: 010/385-026.

ПОЖ АРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ ВЛАДИКА НИКОЛАЈ“
12206 Брадарац, Светосавска бб

Директор
УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које,
поред општих услова прописаних законом, испуњава и
следеће услове: 1. да има одговарајуће високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система
образовања и васпитања, то јест високо образовање стечено: 1) на студијама другог степена - мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет,
односно групе предмета и (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, у ком случају је неопходна завршеност студија
првог степена из научне, односно стручне области за
одговарајући предмет, односно групу предмета или 2) на
основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове за
наставника те врсте школе и подручја рада, педагога
или психолога; да је кандидат прошао обуку и положио
испит за директора установе (изабрани кандидат који
нема положен испит за директора дужан је да у року до
2 године од дана ступања на дужност положи наведени
испит у складу са условима прописаним Законом о основама система образовања и васпитања - „Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018); 2. да има дозволу за рад за
наставника, васпитача и стручног сарадника; 3. да има

најмање 8 (осам) година рада у установи на пословима
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег
образовања; 4. да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 5. да није
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање 3 месеца као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање и давање мита, за кривична дела
из групе кривичних дела против полне слободе, против
правног саобраћаја и против човечности и других добара
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6. да
има држављанство Републике Србије; 7. да зна српски
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни
рад. Документа која се достављају уз пријаву за конкурс:
1. оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању;
2. оригинал или оверен препис / фотокопија дозволе за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценца); 3. оригинал или оверен препис/фотокопија уверења
о држављанству Републике Србије; 4.уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о
основама система образовања и васпитања (уверење
о неосуђиваности - основни суд, уверење о неосуђиваности - привредни суд и уверење о некажњавањуМУП); 5. потврда о радном искуству, односно годинама
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања; 6. лекарско
уверење; 7. оригинал или оверен препис / фотокопија
извода из матичне књиге рођених; 8. доказ о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцена
спољашњег вредновања; 9. биографија са кратким прегледом кретања у служби. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса
могу се поднети лично, у затвореној коверти или препорученом поштом на адресу школе: ОШ „Свети владика
Николај“, 12206 Брадарац, Светосавска бб, са назнаком
„Конкурс за директора”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН ЈОВИЋ“

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

Наставник математике

са 88,88% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из члана
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 дада од дана обављеног разговора са кандидатима.
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Наука и образовање
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“,
12256 Волуја. Пријаве се предају у затвореној коверти,
са назнаком: „За конкурс за пријем у радни однос на радно место наставника математике“.

ПРОКУПЉЕ
ПУ „НЕВЕН“

18400 Прокупље, Немањина 7
тел. 027/329-188

Педагошки асистент

на одређено време за школску 2019/2020.
годину
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, поседовање сертификата Министарства просвете, науке и технолошког развоја
о завршеној обуци за педагошке асистенте, држављанство
РС и докази предвиђени општим условима конкурса.

Васпитач

на одређено време
2 извршиоца
УСЛОВИ: завршене студије II степена (дипломске академске студије - мастер струковне студије или специјалистичке академске студије), на студијама I степена (основне
академске, основне струковне студије и специјалистичке струковне студије), студије у трајању од три године
или више образовање, односно на основним студијама у
трајању од најмање четри године, по прописима који су
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године – васпитач, у складу са законом.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја доставити: фотокопију дипломе, фотокопију лиценце, извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству, уверење полицијске управе (не старије од
6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело из чл. 139 Закона о основама система образовања и васпитања. Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима
(лекарско уверење), доставља примљени кандидат. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се узимати
у разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу или
донети лично.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОДИЈЕ СТОЈАНОВИЋ ТАТКО“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 43
тел. 027/321-698

Педагошки асистент

на одређено време до 31.08.2020. године
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове према чл.
139 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. гласник РС“, 88/2017); да имају завршен најмање IV
степен стручне спреме; да имају искуства у раду са децом
из осетљивих друштвених група; да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима
(лекарско уверење се доставља пре закључења уговора о
раду); држављанство РС; да нису осуђивани и да се против
њих не води кривични поступак. Уз пријаву доставити документа у овереним фотокопијама, не старијим од 6 месеци.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у
разматрање. Пријаве слати на горе наведену адресу, са
назнаком: „Пријава на конкурс - не отварати“ или доставити лично.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА „ЛАЗА КОСТИЋ“
25282 Гаково, Тоде Милетића 54а

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: директор установе може да буде лице које
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 и 10/19), као и
услове прописане Правилником о ближим условима за
избор директора установе образовања и васпитања („
Службени гласник РС“, бр. 108/2015). Дужност директора
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школе може да обавља лице које има: 1. одговарајуће
образовање из члана 140. став 1. и 2. Закона о основама
система образовања и васпитања за наставника основне
школе, за педагога и психолога (наставник и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групе предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне
области или области педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима
који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене
студије првог степена из научне, односно стручне области
за одговарајући предмет, односно групу предмета). Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, дужност директора
основне школе може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из чл. 140 став 3 Закона за наставника основне
школе, односно лице са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од три године или вишим образовањем, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, обуку и положен испит за директора установе и
најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 2. дозволу за рад наставника, васпитача и стручног
сарадника, 3. обуку и полoжен испит за директора установе, 4. најмање осам година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања, 5. психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 6. није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела
против полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добара заштићених међународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно
понашање, 7. има држављанство Републике Србије, 8. зна
српски језик (језик на којем се остварује образовно-васпитни рад). Изабрани директор који нема положен испит за
директора, дужан је да га положи у року до две године од
дана ступања на дужност. Директору који не положи испит
за директора у року од две године од дана ступања на дужност, престаје дужност директора. Докази о испуњености
услова саставни су део пријаве на конкурс. Пријава на конкурс за избор директора, заједно са потребном документацијом, доставља се школи. Кандидат попуњава пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља установи. Уколико до дана објављивања конкурса Министарство просвете, науке и технолошког развоја
није направило апликацију за преузимање пријавног формулара, кандидат доставља пријаву у слободној форми. Уз
пријаву на конкурс кандидат за директора школе подноси:
1) биографске податке, односно радну биографију, 2) оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем
образовању из члана 140 став 1 и 2 (изузетно и став 3)
Закона о основама система образовања и васпитања за
наставника основне школе, за педагога и психолога, 3) оверену фотокопију дозволе за рад наставника и стручног
сарадника (испит за лиценцу, односно стручни испит), 4)
оверену фотокопију уверења о положеном испиту за
директора установе, 5) оригинал или оверену фотокопију
уверења да има писичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, (не старије од 6 месеци
од дана достављања пријаве на конкурс), 6) оригинал или
оверену фотокопију доказа о најмање осам година рада у
установи на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима,
са којом стручном спремом и у ком временском периоду је
стечено радно искуство), 7) оригинал или оверену фотокопију доказа о неосуђиваности правноснажном пресудом за
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела
насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање - издат од

полицијске управе и суда (не старије од 6 месеци од дана
достављања пријаве на конкурс), 8) оригинал или оверену
фотокопију доказа да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага
или доношењем решења о одређивању притвора пре подношења оптужног предлога - за кривична дела из чл. 7 став
4 Правилника о ближим условима за избор директора установе образовања и васпитања (не старије од 6 месеци од
дана достављања пријаве на конкурс); 9) оригинал или
оверена фотокопија уверења о држављанству Републике
Србије (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве
на конкурс); 10) извод из матичне књиге рођених – оригинал; 11) доказ о знању српског језика на коме се остварује
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику) - оверену фотокопију
дипломе о стеченом средњем, вишем или високом образовању на језику на коме се остварује образовно-васпитни
рад; 12) доказе о резултату стручно-педагошког надзора извештаји просветног саветника - оверена фотокопија (уколико је вршен стручно-педагошки надзор над радом кандидата од стране просветног саветника, кандидат је дужан да
извештај достави); 13) уколико се на конкурс пријави лице
које је претходно обављало дужност директора установе
дужно је да поред доказа из тачке 12) достави и резултате
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег
вредновања, (оверена фотокопија). Кандидат за директора
установе образовања и васпитања не може да оствари
предност приликом избора ако је у току избора утврђено да
је против њега покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога
- за кривична дела из члана 7 став 4 Правилника о ближим
условима за избор директора установе образовања и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија
неће разматрати. Пријава се сматра потпуном уколико
садржи све доказе којима се потврђује испуњеност услова
за избор директора прописаних чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2,
а изузетно и став 3 Закона, а који су у конкурсу наведени у
делу услови за избор директора. Рок за подношење пријава
на конкурс за избор директора школе је 15 дана од дана
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријава се
подноси на адресу школе: Основна школа „Лаза Костић“,
Тоде Милетића 54а, 25282 Гаково, са назнаком „Конкурс за
избор директора“.

СМЕДЕРЕВО
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
11300 Смедерево, Црвене армије 156
тел. 026/641-360

Помоћни радник

на одређено време до повратка стално
запослене са породиљског одсуства,
са 41% радног времена
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом о раду, услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”,
бр. 88/2017, 27/2018 и др.закони и 10/2019), као и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада Трговина, угоститељство и туризам.
ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријавни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној
спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење да кандидат није осуђиван, а за наставника - уверење о положеном стручном испиту за рад у
образовању или положен испит за лиценцу (осим за лица
која заснивају радни однос у својству приправника или на
начин утврђен као за приправнике). Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о
раду. У току трајања поступка одлучивања о избору, кандидати који уђу у ужи избор дужни су да се подвргну провери
психофизичких способности за рад са децом и ученицима,
коју врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у складу са чланом 154
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и др.закони и 10/2019),
по распореду који утврди школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити
благовремено обавештени. Кандидат мора знати језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.
Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком: “За
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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Наука и образовање

Наставник економске групе предмета

на одређено време до 31.08.2020. године,
ради замене помоћника директора, са 25%
радног времена
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани економиста, мастер економиста или друго према Правилнику о
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју
рада Трговина, угоститељство и туризам. Кандидати треба
да испуњавају услове прописане Законом о раду, услове из
члана 139 и 140 Закона о основама система образовања
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/201727/2018 и др.
закони и 10/2019), као и Правилником о степену и врсти
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних
наставника у стручним школама у подручју рада Трговина,
угоститељство и туризам.
ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријемни формулар са
званичне интернет странице Министарства просвете, науке и технолошког развоја на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној
спреми, уверење о држављанству, извод из матичне књиге
рођених, уверење да кандидат није осуђиван, а за наставника - уверење о положеном стручном испиту за рад у
образовању или положен испит за лиценцу (осим за лица
која заснивају радни однос у својству приправника или на
начин утврђен као за приправнике). Доказ о поседовању
психичке, физичке и здравствене способности за рад са
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о
раду. У току трајања поступка одлучивања о избору, кандидати који уђу у ужи избор дужни су да се подвргну провери
психофизичких способности за рад са децом и ученицима,
коју врши Национална служба за запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у складу са чланом 154
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и др.закони и 10/2019 ),
по распореду који утврди школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити
благовремено обавештени. Кандидат мора знати језик на
коме се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријаву
је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.
Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком: “За
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наставник куварства

на одређено време до 31.08.2020. године,
ради замене помоћника директора, са 25%
радног времена
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, менаџер у гастрономији, струковни менаџер гастрономије или друго према
Правилнику о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним
школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам. Кандидати треба да испуњавају услове прописане
Законом о раду, услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 и др.закони и 10/2019), као и Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у
подручју рада трговина, угоститељство и туризам.
ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријемни формулар
са званичне интернет странице Министарства просвете,
науке и технолошког развоја на конкурс доставити: оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне
књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван, а за
наставника - уверење о положеном стручном испиту за
рад у образовању или положен испит за лиценцу (осим за
лица која заснивају радни однос у својству приправника
или на начин утврђен као за приправнике). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене способности за
рад са децом и ученицима доставља се пре закључења
уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања о
избору, кандидати који уђу у ужи избор дужни су да се
подвргну провери психофизичких способности за рад са
децом и ученицима, коју врши Национална служба за
запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у складу са чланом 154 Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,
27/2018 и др.закони и 10/2019), по распореду који утврди школа у сарадњи са Националном службом за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Кандидат мора знати језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од дана
објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве слати на
горе наведену адресу, са назнаком: “За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ПУ “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
6 извршилаца

Кувар

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 за радно место
васпитач: 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; за радно место кувар: средње
образовање у трајању од три или четири године куварске
струке; 2. да има има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3. 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. 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.
Пријаве поднете без приложеног попуњеног формулара
сматраће се непотпуним и неће бити узете у разматрање.
Уз одштампани формулар потребно је приложити: 1. молбу
– пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и имејл-адресом; 2. оверену фотокопију дипломе
одн. сведочанства о стеченом образовању; 3. оригинал или
оверену фотокопију уверења из казнене евиденције МУП-а,
не старије од 6 месеци; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству, не старију од 6 месеци; 5.
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);
6. 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 (осам) дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне,
неблаговремене и пријаве послате електронским путем
неће се разматрати. Докази о испуњености услова предати
по истеку рока за достављање пријава неће бити узети у
разматрање. Установа није у обавези да враћа конкурсну
документацију. Пријаве се подносе на адресу установе, са
назнаком: „Пријава на конкурс за послове васпитача/кувара“, у затвореној коверти. Информације о конкурсу могу се
добити у предшколској установи и на телефон: 022/311223, секретар. Решење о избору кандидата биће донето у
року предвиђеном у чл. 154 став 7 Закона.

Подршка
запошљавању
особа са
инвалидитетом

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
22240 Шид, Мајке Јевросиме 1
тел. 022/712-713
e-mail: sosjjzsid@mts.rs

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: Сагласно члану 122 ставови 2, 5 и 6 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019, у даљем тексту:
Закон), члана 2 Правилника о ближим условима за избор
директора установа образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, 108/2015), директор школе може да буде лице
које испуњава услове прописане чланом 139 став 1 тачка
1-5 и чланом 140 ставови 1 и 2 Закона, дужност директора школе може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из члана 140 ставови 1 и 2 Закона за наставника те врсте школе и подручја рада, односно у складу са
Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Просветни
гласник”, бр. 17/2018), педагога и психолога, дозволу за рад
наставника и стручног сарадника, обуку и положен испит
за директора школе и најмање осам година рада у школи на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на конкурс не
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем
из члана 140 ставови 1 и 2 овог Закона, дужност директора
основне школе може да обавља лице које има одговарајуће
образовање из члана 140 став 3 овог Закона за наставника
те врсте школе (односно у складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и
васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, „Просветни гласник” бр. 17/2018),
дозволу за рад наставника и стручног сарадника, обуку и
положен испит за директора школе и најмање десет година рада у школи на пословима образовања и васпитања,
након стеченог одговарајућег образовања. За директора
школе може да буде изабрано лице: 1) које има одговарајуће високо образовање за наставника школе, за педагога и психолога школе (и то за рад у школи оне врсте и
подручја рада којој припада школа), које је стекло: а) на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије)
и то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;
2) студије другог степена из области педагошких наука или
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдициплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука, при чему мора да има завршене студије
првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета; б) на основним
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) најмање осам година рада у установи
на пословима образовања и васпитања, након стеченог
одговарајућег образовања; 3) које има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4)
које није осуђивано правноснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примања или давања мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) против којег није покренут
кривични поступак и није покренута истрага; 6) које није
осуђивано правноснажном пресудом за привредни преступ
у вршењу раније дужности; 7) које зна српски језик јер се
на њему остварује образовно-васпитни рад; 8) које има
дозволу за рад (положен стручни испит) за наставника,
педагога, психолога, обуку и положен испит за директора.
ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за избор директора школе треба да приложи следеће доказе да испуњава потребне услове: уверење о држављанству Републике
Србије (оригинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених (у оригиналу или оверену фотокопију);
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем
образовању; доказ о поседовању дозволе за рад - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
или испиту за лиценцу; доказ о годинама рада у школи на
пословима образовања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, потврду у оригиналу; уверење да
није осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1 тачка
3 Закона (уверење МУП-а / извод из казнене евиденције,
не старије од шест месеци); уверење привредног суда да
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кандидат за директора није осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности
(не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да
против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе за спровођење истраге, потврђивањем
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног
предлога за наведена кривична дела (не старије од шест
месеци); доказ/уверење да кандидат има обуку и положен
испит за директора школе (оверену фотокопију), уколико је
кандидат поседује. Изабрани кандидат који нема положен
испит за директора дужан је да га положи у року до две
године од дана ступања на дужност, сагласно члану 122
став 9 Закона; доказ да кандидат зна српски језик на коме
се изводи образовно-васпитни рад (само кандидат који
није образовање стекао на српском језику; кандидат доставља потврду одговарајуће високошколске установе да је
положио испит из српског језика, у оригиналу или оверену
фотокопију); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе (извештај просветног саветника, фотокопија,
уколико га има) и оцену спољашњег вредновања за кандидата који је претходно обављао дужност директора школе
(фотокопија); доказ о психичкој, физичкој и здравственој
способности за рад са децом и ученицима (доставља се
пре закључења посебног уговора о правима и обавезама
директора); преглед кретања у служби са биографским
подацима; доказе о својим стручним и организационим
способностима (необавезно); програм рада. Кандидат је
дужан да попуни пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који у штампаној форми доставља школи са
пријавом и траженом документацијом. Пријаве са потребном документацијом и доказима достављају се у року од
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ
„Послови”, на адресу ОШ „Јован Јовановић Змај” Шид,
Мајке Јевросиме 1, 22240 Шид, у затвореној коверти, са
назнаком „Конкурс за избор директора школе”, лично или
поштом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање, као и фотокопије докумената које нису
оверене од стране надлежног органа (јавног бележника).
Ближа обавештења се могу добити сваког радног дана од
08.00 до 12.00 часова од секретара школе, на телефон:
022/712-713, e-mail: sosjjzsid@mts.rs.

ПРЕХРАМБЕНО-ШУМАРСКА
И ХЕМИЈСКА ШКОЛА
22000 Сремска Митровица
Змај Јовина 3
тел. 022/622-352

Наставник стручних предмета у подручју
рада Пољопривреда, производња и
прерада хране
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
(замена запослене која је именована
на функцију директора)

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образовање - дипломирани инжењер технологије (чл. 140 Закона
о основама система образовања и васпитања - „Сл. гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018 - др. закони и Правилник
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране - „Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017 и 13/2018); да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запиштање 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 за законом, утврђено дискриминаторно понашање; да кандидат има држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се изводи образовно-васпитни рад (српски језик).
ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар који се
налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и уз попуњен и одштампан пријавни формулар школи доставља следећу документацију: диплому о стеченом високом образовању; доказ о
неосуђиваности (извод из казнене евиденције); уверење о
држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; писмени доказ (уверење или серификат) да је
положио испит из српског језика одговарајуће високошколске установе којим потврђује да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, тј. српски језик, уколико је
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одговарајуће образовање стекао на страном језику. Доказ
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са
децом и ученицима кандидат прибавља и доставља након
избора, а пре закључења уговора о раду. Уколико кандидат
подноси копије наведених докумената, исте морају бити
оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана
објављивања конкурса. Пријаве слати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА“
22410 Пећинци, Школска 8
тел. 022/2436-166

Наставник предметне наставе - енглески
језику у првом циклусу основног
образовања и васпитања

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана, за рад у подручним
одељењима школе у Огару, Доњем Товарнику
и Суботишту
УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у радни однос
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09,32/13, 75/14, 13/17 - одлука
УС, 113/17 и 95/18), кандидат треба да испуњава и услове
утврђене у чл. 139, чл. 140 ст. 1 и 2, чл. 142 Закона о основама система образовања и васпитања (даље: Закон) и у
члану 1 Правилника о изменама и допунама Правилника о
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17 и 3/17), а то су: 1. да
има одговарајуће образовање и то: А) високо образовање
на студијама 2. степена (мастер академске студије, мастер
струковне студије, специјалистичке академске студије) и
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне
области за одговарајући предмет, односно групе предмета;(2) студије другог степена из области педагошких наука
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и
одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука (мора да има завршене студије првог
степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета); или Б) високо
образовање на основним студијама у трајању од најмање 4
године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године. Изузетно: наставник и
васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим
образовањем на студијама 1. степена (основне академске,
односно струковне и специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од 3 године или вишим образовањем.
Наставник, васпитач и стручни сарадник мора имати образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу
са Европским системом преноса бодова (члан 142. став 1.
Закона). Ово образовање наставник, васпитач и стручни
сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише
две године од дана пријема у радни однос, као услов за
полагање испита за лиценцу. Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио
испите из педагогије и психологије или је положио стручни
испит, односно испит за лиценцу има образовање из члана
142 став 1 Закона. Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за
рад (лиценцу). Без лиценце послове наставника, васпитача
и стручног сарадника може да обавља: 1. приправник (најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи), 2. лице које испуњава услове за наставника, васпитача
и стручног сарадника са радним стажом стеченим ван установе, под условима и на начин утврђен за приправнике
(најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у установи), 3. лице које је засновало радни однос на одређено
време ради замене одсутног запосленог (најдуже 2 године
од дана заснивања радног односа у установи), 4. сарадник
у предшколској установи (ако има образовање из члана 142
Закона), 5. педагошки и андрагошки асистент и помоћни
наставник. Наставу и друге облике образовно-васпитног
рада у предметној настави из страног језика као обавезног
предмета у првом циклусу основног образовања и васпитања могу да изводе лица, и то: 1) професор одговарајућег
страног језика; 2) дипломирани филолог, односно професор језика и књижевности;3) лице које испуњава услове за
наставника предметне наставе у основној школи, а које је
на основним студијама положило испите из педагошке психологије или педагогије и психологије, као и методике
наставе; 4) професор разредне наставе,који је на основним
студијама савладао програм Модула за страни језик (60
ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и са положеним
испитом Б2; 5)мастер филолог; 6) мастер професор језика
и књижевности; 7) мастер учитељ; 8) дипломирани учитељ

- мастер; 9) мастер учитељ, који је на основним студијама
савладао програм Модула за страни језик(60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и са положеним испитом Б2;
10) дипломирани учитељ -мастер, који је на основним студијама савладао програм Модула за страни језик (60 ЕСПБ
– Европски систем преноса бодова) и са положеним испитом Б2. Лица из претходног става која нису професори
одговарајућег језика треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), а лица
из тач. 2), 5) и 6) истог става треба да поседују знање језика
најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), осим
уколико нису завршила одговарајући студијски програм
или главни предмет/профил. Ниво знања Б2 доказује се
уверењем о положеном одговарајућем испиту на некој од
филолошких катедри универзитета у Србији или међународно признатом исправом за ниво знања језика који је
виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског оквира), а
чију ваљаност утврђује Министарство просвете, науке и
технолошког развоја. Предност за извођење наставе из
страног језика упрвом циклусу основног образовања и васпитања из става 2 овог члана имају мастер професор језика
и књижевности (одговарајући студијски програм или главни предмет/профил), односно мастер филолог (одговарајући студијски програм или главни предмет/профил),
односно професор, односно мастер учитељ, односно
дипломирани учитељ-мастер, односно професор разредне
наставе, мастер професор или професор у предметној
настави инаставник у предметној настави са положеним
испитом Б2. Кандидат треба и да има: психичку,физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом,утврђено
дискриминаторно понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна српски језик као језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да обавезно достави: 1. пријавни формулар;
2.доказ о одговарајућем високом образовању: А) оверена
фотокопија дипломе/уверења траженог степена и врсте
образовања, Б) доказ о образовању из педагошких, психолошких и методичких дисциплина (оверена фотокопија
доказа који издаје високошколска установа, односно уверења или другог одговарајућег документа о положеном
испиту из педагогије и психологије у току студија или доказа о положеном стручном испиту, односно положеном
испиту за лиценцу) - пожељно је да доставе кандидати који
то поседују; 3. уверење о држављанству,оригинал или оверена фотокопија (не старије од 6 месеци); 4. извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија; 5.
доказ да није осуђиван за горе наведена дела који није
старији од 6 месеци,оригинал или оверена фотокопија
(издаје МУП); 6. доказ да је стекао образовање на српском
језику или је положио испит из српског језика по програму
одговарајуће високошколске установе (диплома/уверење
издато на српском језику која се приложи као доказ под
тачком 2 сматра се доказом о знању српског језика под
тачком 6). Лекарско уверење да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену фотокопију), доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Услови тражени овим
конкурсом доказују се приликом пријема у радни однос и
проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају пријавни
формулар на званичној интернет страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.
gov.rs), а потребну документацију, заједно са одштампаним
пријавним формуларом достављају школи. Комисија
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни
однос из члана 139 Закона, у року од осам дана од дана
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани
у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку
процену способности за рад са децом и ученицима коју
врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака. Конкурсна комисија
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за
пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема
резултата психолошке процене способности за рад са
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор
са кандидатима са листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са
кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је 8
дана од дана објављивања огласа за наставника енглеског
језика у Публикацији „Послови”. Пријаве доставити лично
или слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. У
обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За
све додатне информације обратити се на телефон школе:
022/2436-166, односно 060/7520-710.
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Наука и образовање

СУБОТИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА „18. ОКТОБАР“
24351 Ново Орахово, Петефи Шандора 9
тел. 024/723-004

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019) и чланом
2–7 Правилника о ближим условима за избор директора
установа образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
108/2015), односно лице које је стекло одговарајуће високо
образовање: 1. на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), и то: 1) студије другог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) студије другог степена из
области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2. на
основним студијима у трајању од најмање четири године,
по прописима који су уређивали високо образовање до 10.
септембра 2005. године. Лице из тачке 1 подтачка 2) мора
да има завршене студије првог степена из научне, односно
стручне области за одговарајући предмет, односно групу
предмета. Кандидат мора да има: најмање осам година рада
у установи на пословима образовања и васпитања након
стеченог одговарајућег образовања; 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 кривично дело насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело 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 осуђен
за привредни преступ у вршењу раније дужности; да против њега није покренут кривични поступак доношењем
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице
којој није претходила истрага или доношењем решења о
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога
за наведена кривична дела; да има дозволу за рад наставника / стручног сарадника (лиценцу), обуку и положен
испит за директора, држављанство Републике Србије и да
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву кандидати треба да приложе:
радну биографију, оригинал или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача или
стручног сарадника, оригинал или 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), потврду да има најмање осам година
рада у установи на пословима образовања и васпитања,
уверење/потврду (оригинал) из надлежне службе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и
за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривична дела 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, за кривично дело примање и давање мита;
уверење/потврду (оригинал) из надлежног привредног
суда да кандидат није правоснажно осуђен за привредни
преступ у вршењу раније дужности; уверење/потврду (оригинал) из надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила
истрага или доношењем решења о одређивању притвора
пре подношења оптужног предлога за наведена кривична
дела; уверење о држављанству Републике Србије; извод из
матичне књиге рођених. Кандидат за директора, уколико
поседује, дужан је да уз пријаву на конкурс достави и доказ
о резултату стручно-педагошког надзора о његовом раду
(извештај просветног саветника). Кандидат који је претходно обављао дужност директора школе дужан је да достави
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резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену
спољашњег вредновања. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду.
Диплома, односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је на српском језику, на којем се остварује
образовно-васпитни рад, уједно је и доказ да кандидат зна
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, у супротном је потребно доставити оверену копију
доказа да зна српски језик (оверену фотокопију дипломе
о завршеној средњој школи на српском језику или потврду из средње школе да је учио српски језик). Напомена:
Документацију која се доставља уз пријаву кандидат доставља у три примерка (један примерак чини оригинал или
фотокопија наведене документације коју је оверио јавни
бележник, а у два примерка достављају се обичне фотокопије оверених примерака). Неблаговремене и непотпуне
пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве са потребном
документацијом слати са назнаком „Конкурс за директора”,
на адресу: Основна школа „18. октобар”, Петефи Шандора
9, Ново Орахово. За све информације можете позвати број
телефона: 024/723-004.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ИВАН САРИЋ“
24000 Суботица, Трг Лазара Нешића 9
тел. 024/552-031

Наставник физичког васпитања

на српском и мађарском наставном језику,
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове за заснивање радног односа прописане чл. 139 и 140 став 1
Закона о основама образовања и васпитања, а то су: 1.
одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 став
1 Закона: на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), на основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да
има психичку, физичку и здравствену способност за рад
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање, држављанство Републике
Србије, да зна српски језик и језик на којем остварује
образовно-васпитни рад. Образовно-васпитни рад у Техничкој школи „Иван Сарић“ у Суботици остварује се на
српском и мађарском наставном језику. Према Правилнику о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпитача
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-испр., 13/2016, 2/2017
и 13/2018-даље: Правилник), послове наставника физичког васпитања може да обавља: (1) професор физичког
васпитања; (2) дипломирани педагог физичке културе;(3)
професор физичке културе; (4) професор физичког васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране; (5) професор физичког васпитања - дипломирани
организатор спортске рекреације; (6) професор физичког
васпитања - дипломирани кинезитерапеут; (7) дипломирани професор физичког васпитања и спорта - мастер; (8)
дипломирани професор физичког васпитања кинезитерапије - мастер; (9) мастер професор физичког васпитања
и спорта; (10) мастер професор физичког васпитања и
кинезитерапије;(11) мастер професор предметне наставе (претходно завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет- односно физичко васпитање).

здравствену способност за рад са децом и ученицима; да
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, држављанство Републике
Србије, да зна српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Образовно-васпитни рад у Техничкој
школи „Иван Сарић“ у Суботици остварује се на српском
и мађарском наставном језику. Према Правилнику послове психолога може да обавља: 1) професор психологије;
2) дипломирани психолог; 3) дипломирани школски психолог - педагог; 4) дипломирани психолог, смер школско-клинички; 5) дипломирани психолог - мастер; 6) мастер психолог. Лице из тачке 5) и 6) мора имати најмање 30 ЕСПБ
из развојно-педагошких предмета. Испуњеност ових услова
доказује се потврдом издатом од стране матичне високошколске установе.
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз попуњени пријавни формулар, који се преузима на званичној интернет
страници Министарства просвете, науке и технолошког
развоја (www.mpn.gov.rs), на конкурс достави: оверену
копију доказа о стеченом одговарајућем високом образовању у складу с чл. 140 Закона; уверење из казнене евиденције МУП-а да лице није осуђивано, у складу са чл.
139 став 1 тачка 3) Закона; оригинал или оверену копију
уверења о држављанству Републике Србије, не старије од
6 месеци; оверену копију доказа да зна српски и мађарски језик (оверена копија дипломе о завршеној средњој
школи, вишој школи или факултету на српском/мађарском језику или уверење о положеном испиту из српског/
мађарског језика по програму одговарајуће високошколске установе), биографију са прегледом радних ангажовања. Уколико је кандидат стекао одговарајуће високо
образовање из члана 140. став 1. Закона на српском језику, сматра се да је достављањем овог доказа, доставио
и доказ да зна српски језик. Кандидати који испуњавају
услове за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши
надлежна служба за послове запошљавања применом
стандардизованих поступака. Након психолошке процене конкурсна комисија обавиће разговор са кандидатима
који се налазе на листи кандидата који испуњавају услове
за пријем у радни однос и доноси решење о избору кандидата. Изабрани кандидат доставља лекарско уверење
о психичкој, физичкој и здравственој способности за
рад са ученицима пре закључења уговора о раду. Рок за
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања
конкурса. Копије доказа које се подносе при конкурисању
оверавају се од стране надлежног органа, у супротном,
неће се узети у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити на адресу: Техничка школа „Иван Сарић“, Трг Лазара
Нешића 9, 24000 Суботица (са назнаком „Конкурс за радно место“). Информације о конкурсу могу се добити путем
телефона: 024/555-221.

Психолог

на српском и мађарском наставном језику,
на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за заснивање
радног односа прописане чл. 139 и 140 став 1 Закона о
основама образовања и васпитања, а то су: 1. одговарајуће
високо образовање у складу са чл. 140 став 1 Закона: на
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије),
на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до
10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и
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ШАБАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ“
Коцељева, Доситејева 3
тел. 015/556-390

Наставник немачког језика и
књижевности

фонд часова 56%, на одређено време
5 месеци, место рада Коцељева
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани професор немачког језика и књижевности; без радног искуства; возачка дозвола Б категорије.

Наставник руског језика и књижевности
на одређено време 5 месеци, место рада:
Каменица, Љутице, Градојевић, Ћуковине,
Баталаге и Голочело

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани професор руског језика и књижевности; без радног искуства;
возачка дозвола Б категорије.

Наставник физике

на одређено време 5 месеци, место рада:
Драгиње, Доње Црниљево и Каменица
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани физичар;
радно искуство небитно; возачка дозвола Б категорије.
ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радних места. Кандидати могу да контактирају послодавца путем телефона, од 7
до 15 часова, лице за контакт: Ивана Нинковић.

ВАЉЕВО
ГИМНАЗИЈА
„БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ“
14210 Уб, Вука Караџића 15
тел. 014/411-149

Директор

на период од четири године
УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може се
пријавити кандидат који испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања: да има одговарајуће високо
образовање за рад за наставника, педагога или психолога; да има психичку, физичку и здраствену способност за
рад са децом и ученицима; да је држављанин Републике
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује
образовно-васпитни рад; да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за
кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или
родоскврнуће, за кривично дело примања мита или давања
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против
полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у
складу са законом утврђено дискриминаторно понашање;
да има положен стручни испит (лиценцу) за наставника,
педагога или психолога, обуку и положен испит за директора школе; да има најмање осам година рада у установи на
пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат је дужан да уз пријаву на
конкурс достави: оверен препис или оверену фотокопију
дипломе о стеченом образовању; оверен препис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
односно испиту за лиценцу; извод из књиге рођених и уверење о држављанству РС; доказ да није осуђиван сходно
члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања; доказ о знању језика на којем се
изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику); потврду о
радном искуству у области образовања и васпитања; радну
биографију; оквирни план рада за време мандата; доказе
о поседовању организационих способности. Директору
школе мирује радни однос за време трајања два мандата и
има право да се врати на послове које је обављао пре именовања. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана
од дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе непосредно школи или путем поште на горе наведену адресу.
Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узете у
разматрање. За све додатне информације у вези конкурса
јавити се секретару школе на тел. 014/411-149.

Бесплатна публикација о запошљавању

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
,,ЛЕПТИРИЋ“
14224 Лајковац, Светог Саве 9
тел. 014/3432-366

Васпитач
УСЛОВИ: послове васпитача може обављати лице које
има одговарајуће више образовање, односно одговарајуће
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије,
мастер струковне студије) и специјалистичке струковне студије по прописима који су уређивали високо образовање у
периоду од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017.
године; или 2) на основним студијама и трајању од најмање
четири године, по прописима који су уређивали високо
образовање до 10. септембра 2005. године; или 3) на студијама првог степена (основне струковне студије, основне
академске студије или специјалистичке струковне студије),
студијама у трајању од три године или одговарајуће више
образовање. Кандидат мора да испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и
васпитања (,,Сл. гласник РС“, бр.88/2017, 27/2018 - др.закони и 10/2019). Уз пријаву поднети: фотокопију дипломе
о стеченом образовању; уверење о држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; уверење
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 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 давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе,
против правног саобраћаја и против човечности и других
добара заштићених међународним правом, без обзира на
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; доказ о
положеном испиту за лиценцу - лиценца (оверена копија)
и попуњен пријавни формулар. Доказ да кандидат има
психичке, физичке и здравствене способности прибавља
се пре закључења уговора о раду. Фотокопије докумената морају бити оверене, а документација не старија од 6
месеци. Пријаве са потребном документацијом доставити
на горе наведену адресу са назнаком ,,За конкурс“.

В РА Њ Е
ОСНОВНА ШКОЛА
„НАИМ ФРАШЕРИ“
Бујановац
тел. 017/651-304

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице
које: 1. има одговарајуће високо образовање и испуњава
услове за наставника односно психолога или педагога школе сагласно члану 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17,
27/18 и10/19), 2. да је кандидат прошао обуку и положио
испит за директора установе (изабрани кандидат који нема
положен испит за директора дужан је да у року до 2 године од дана ступања на дужност положи наведени испит);
3. да има лиценцу за наставника, педагога или психолога,
односно положен стручни испит; 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања мита
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и
против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5. да има психичку, физичку и
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6.
да има најмање 8 година рада на пословима образовања
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;
7. да има држављанство Републике Србије; 8. да зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни
рад. Уколико се на конкурсу не пријави ниједан кандидат са
одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона
о основама система образовања и васпитања, за директора школе може бити изабрано и лице које, уз испуњеност
осталих горе наведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог закона и најмање 10 година
рада у установи на пословима васпитања и образовања,
након стеченог одговарајућег образовања. Документација
која се доставља уз пријаву на конкурс: 1. оригинал или
оверен препис (фотокопија) дипломе о завршеном факултету; 2. оригинал или оверен препис (фотокопија) уверења
о положеном стручном испиту (лиценца); 3. потврда о
радном искуству са подацима о пословима које је кандидат обављао; 4. уверење о држављанству и извод из МКР
(не старије од шест месеци и доказ о знању језика на коме
се остварује образовно-васпитни рад). Доказ о испуњености услова из става 1 тачка 4 овог конкурса подноси се
пре закључења уговора о раду. Директор школе бира се
за период од 4 године. Мандат директора тече од дана
ступања на рад. Настава у школи се изводи на албанском
језику. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближа
обавештења се могу добити у школи или преко телефона:
017/651-304. Пријаве се подносе на адресу школе, контакт
тел. 017/651-304, 7.00–14.00 часова. Кандидати ће писмено
бити обавештени о резултату конкурса у року од 8 дана по
извршеном избору.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКАДЕМИК ЂОРЂЕ ЛАЗАРЕВИЋ“
Власина Округлица
17530 Сурдулица
тел. 064/8858-806

Наставник разредне наставе

на оређено време до повратка радника са
функције директора
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УСЛОВИ: потребно је да кандидат има: одговарајуће образовање VII степен стручне спреме; 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 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 полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добра заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство Републике
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
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Наука и образовање
питни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати за радно место
наставника разредне наставе треба да доставе оригинале
или оверене фотокопије следећих докумената: попуњен
пријавни формулар објављен на званичној интернет страници Министарства и да исти заједно са потребном документацијом достави школи у року од осам дана од дана
објављивања конкурса; диплому; уверење о држављанству (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге
рођених; краћу биографију; доказ о неосуђиваности 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 злостављње малолетног
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних
дела полне слободе, против правног саобраћаја и против
човечности и других добра заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију. Доказ да
има психичку и здравствену способност за рад са децом и
ученицима прибавља кандидат пре закључења уговора о
раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у публикацији ,,Послови” Националне службе за запошљавање.
Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: ОШ ,,Академик Ђорђе Лазаревић” Власина Округлица
бб. За додатне информације обратити се секретару ОШ
,,Академик Ђорђе Лазаревић” Власина Округлица, на телефон: 064/8858-806. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА „1. МАЈ”
17521 Ристовац - Вртогош
Народног фронта бб
тел. 017/445-103

Директор

на период од 4 године
УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља
лице које испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140
ст. 1 и 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018.
- др. закон и 10/2019) и Правилника о ближим условима за избор директора установа образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 108/2015.) и то: 1) 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, трансдициплинарне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стеручне 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, 2) да има дозволу за рад наставника,
васпитача и стручног сарадника, 3) обуку и положен
испит за директора установе, 4) најмање 8 година рада у
установи, на пословима образовања и васпитања, након
стеченог одговарајућег образовања, 5) да има психичку,
физичку и здравствену способност за рад са ученицима,
6) да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање мита,
за кривична дела из групе кривичних дела против полне
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није,
у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање, 7) да има држављанство Републике Србије, 8) да
зна српски језик и 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 о основама система образовања
и васпитања, за директора школе може бити изабрано
лице које, уз испуњеност осталих горенаведених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 став 3
истог закона, за наставника те врсте школе, дозволу за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку
и положен испит за директора установе и најмање 10
година рада у установи, на пословима образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег образовања. Уз
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи следећу
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документацију: оверен препис / оверену фотокопију
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оверен
препис / оверену фотокопију уверења о држављанству
Републике Србије, оверен препис / оверену фотокопију
извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену
фотокопију лекарског уверења о поседовању психичке,
физичке и здравствене способности за рад са ученицима - не старије од 6 месеци, оверену фотокопију доказа о познавању српског језика, подноси кандидат који
није стекао диплому на српском језику, оверен препис
/ оверену фотокопију документа о положеном испиту
за лиценцу, односно стручном испиту, оригинал потврду о радном искуству у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, оцену о резултату стручно-педагошког надзора
у раду кандидата (извештај просветног саветника), ако
га поседује, а уколико се на конкурс јавило лице које је
претходно обављало дужност директора школе, дужно
је да достави резултате стручно-педагошког надзора
школе и оцену спољашњег вредновања - оверена фотокопија, оверену фотокопију доказа о положеном испиту за директора установе (изабрани кандидат који нема
положен испит за директора дужан је да га положи у
року од 2 године од дана ступања на дужност), оригинал
или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности (уверење МУП-а из казнене евиденције, не старије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уверења основног суда да против кандидата није покренут кривични
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге,
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага или доношењем решења о одређивању притвора пре
подношења оптужног предлога (не старије од 6 месеци),
оригинал или оверена фотокопија доказа о неосуђиваности за привредни преступ у вршењу раније дужности (уверење привредног суда, не старије од 6 месеци),
оригинал или оверена фотокопија доказа о неосуђиваности за привредни преступ у вршењу раније дужности
(уверење привредног суда, не старије од 6 месеци), биографске податке и оквирни план рада за време мандата.
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања
конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве са потребном
документацијом достављају се у затвореној коверти са
назнаком „Конкурс за избор директора школе“, поштом
на адресу школе или лично у секретаријату школе, сваког радног дана од 08.00 до 12.00 часова. Адреса школе:
Основна школа „1. мај“, Вртогош, Народног фронта бб,
17521 Ристовац. Неблаговремене и непотпуне пријаве
неће се узимати у разматрање. За све додатне информације о конкурсу, кандидати се могу обратити секретару
школе радним данима од 08.00 до 12.00 часова. Телефон
за информације: 017/445-103.

ЗАЈЕЧАР
ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Оглас објављен у публикацији „Послови“ од
24.07.2019. године (стр. 55), за радна места: професор рачунарства и информатике и педагог школе, поништава се у целости.

СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Педагог школе

на одређено време ради замене одсутног
запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних
чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС” бр.
24/05, 61/05, 75/14, 13/17- Одлука УС, 113/17 и 95/18аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр. 88/17, 27/18-др. закони и 10/19), односно да: 1) има
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18-др. закони и 10/19),
које је стекао: а) на студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно друге стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинрне
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.

Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичко струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем. У складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
(„Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 15/2013,
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019): дипломирани педагог; професор педагогије; дипломирани школски
психолог - педагог; дипломирани педагог - мастер; мастер педагог. Кандидат треба и да: има психичку, физичку
и здравствену способност за рад са децом и ученицима;
да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или које је осуђено за; кривична дела насиље у породици; одузимање
малолетног лица; запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних
дела против полне слободе, против правног саобраћаја
и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; држављанство Републике
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује
образовно-васпитни рад. Кандидати треба да доставе
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и
технолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију
дипломе (уверења) о стеченом образовању; оригнал или
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; оригинал или оверену фотокопију уверења из
казнене евиденције Министарства унутрашњих упослова којим кандидат доказује да није осуђиван ускладу са
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система
образовања и васпитања, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Кандидати
који буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана биће
упућени на психолошку процену способности за рад са
децом и ученицима који врши надлежна служба за запошљавање. Кандидат који буде изабран пре закључења
уговора о раду доставља уверење о здравственој способности. Уверења која се достављају не смеју бити старија
од 6 месеци. Рок за подношење пријава са потребним
доказима је 8 дана од дана објављивања текста конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу:
Средња школа „Никола Тесла“ Бољевац, Кнеза Милоша
13, 19370 Бољевац, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Сва
потребна обавештења можете добити од секретара школе, лично или телефоном на број: 030/463-392.

Професор рачунарства и информатике

са 90% радног времена, на одређено време
ради замене одсутног запосленог преко 60
дана
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних
чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС” бр.
24/05, 61/05, 75/14, 13/17 - Одлука УС, 113/17 и 95/18
- аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне
услове прописане чланом 139 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”
бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19), односно да: има
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19),
које је стекао на: а) студијама другог степена (мастер
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: студије другог степена из научне, односно друге стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинрне
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области
педагошких наука; основним студијама у трајању од
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама
првог степена (основне академске, односно струковне и
специјалистичко струковне студије), студијама у трајању
од три године или вишим образовањем. У складу са Правилником о степену и врсти образовања наставника,
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији
(„Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 15/2013,
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019): 1) професор
информатике, односно дипломирани информатичар; 2)
професор математике, односно дипломирани математичар, смер рачунарство и информатика; 3) дипломирани
инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског; 4) дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим индустријске енергетике; 5) дипломирани
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инжењер за информационе системе, одсеци за информационе системе информационе системе и технологије; 6) дипломирани инжењер организације за информационе системе, одсеци за информационе системе и
информационе системе и технологије; 7) дипломирани
инжењер организационих наука, одсеци за информационе системе, информационе системе и технологије, одсек
за управљање квалитетом; 8) дипломирани инжењер
информатике, односно дипломирани инжењер рачунарства; 9) дипломирани економист, смерови: кибернетско-организациони, економска статистика и информатика, економска статистика и кибернетика, статистика
и информатика или статистика, информатика и квантна
економија; 10) дипломирани информатичар; 11) дипломирани информатичар - пословна информатика; 12)
дипломирани информатичар - професор информатике;
13) дипломирани информатичар - мастер; 14) дипломирани професор информатике - мастер; 15) дипломирани информатичар - мастер пословне информатике; 16)
дипломирани инжењер организационих наука - мастер,
студијски програм Информациони системи и технологије; 17) мастер математичар; 18) мастер информатичар;
19) мастер инжењер електротехнике и рачунарства; 20)
мастер инжењер информационих технологија; 21) мастер инжењер организационих наука (студијски програм
Информациони системи и технологије или Софтверско
инжењерство и рачунарске науке); 22) мастер професор информатике и математике; 23) мастер инжењер
софтвера; 24) мастер инжењер информационих технологија и система; 25) мастер професор предметне
наставе (претходно завршене студије првог степена из
научне, односно стручне области за одговарајући предмет). Лица из става 1. ове тачке која су стекла академско
звање мастер, морају имати, у оквиру завршених студија,
положено најмање пет информатичких предмета (од
тога најмање један из области Програмирање и најмање
један из области Објектно оријентисано програмирање)
и најмање три предмета из области Математика, што
доказују потврдом издатом од стране високошколске
установе. Наставу и друге облике образовно-васпитног
рада из предмета Рачунарство и информатика може да
изводи и лице које је стекло академско звање мастер,
а у оквиру завршених студија има положених најмање
пет информатичких предмета (од тога најмање један
из области Програмирање и најмање један из области
Објектно оријентисано програмирање) и најмање три
предмета из области Математика. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из предмета Рачунарство
и информатика може да изводи и лице које је на основним студијама у трајању од најмање четири године, по
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, савладало програм рачунарства и
информатике у трајању од најмање четири семестра.
Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца нити 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 изрчену кривичну санкцију, и да њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба да доставе попуњен пријавни
формулар који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја;
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о
стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију
уверења о држављанству Републике Србије; оригинал
или оверену фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова којим кандидат
доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1
тачка 3) Закона о основама система образовања и васпитања, оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених. Кандидат који буду изабрани у ужи
избор, у року од 8 дана биће упућени на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима који врши
надлежна служба за запошљавање. Кандидат који буде
изабран пре закључења уговора о раду доставља уверење о здравственој способности. Уверења која се достављају не смеју бити старија од 6 месеци. Рок за подношење пријава са потребним доказима је 8 дана од дана
објављивања текста конкурса у публикацији „Послови”.
Пријаве слати на адресу: Средња школа „Никола Тесла”
Бољевац, Кнеза Милоша 13, 19370 Бољевац, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве
се неће разматрати. Сва потребна обавештења можете
добити од секретара школе, лично или телефоном на
број: 030/463-392.

Бесплатна публикација о запошљавању

ЗРЕЊАНИН
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Наставник у звање ванредни/редовни
професор за ужу научну област
Информационе технологије

ванредни професор на одређено време од пет
година, редовни на неодређено време
УСЛОВИ: доктор техничких наука. У звање ванредни и
редовни професор може бити изабрано лице које испуњава услове из члана 74 Закона о високом образовању, подзаконским актима и општим актима Универзитета у Новом
Саду и Техничког факултета „Михајло Пупин” Зрењанин.

Наставник у звање доцент/ванредни
професор за ужу научну област
Индустријско инжењерство
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: доктор техничких наука. У звање доцент и ванредни професор може бити изабрано лице које испуњава
услове из члана 74 Закона о високом образовању, подзаконским актима и општим актима Универзитета у Новом
Саду и Техничког факултета „Михајло Пупин” Зрењанин.
ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуњавању
услова конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском и стручном звању, списак
објављених научних и стручних радова, књиге и саме радове) подносе се Факултету у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”, на адресу: Технички факултет „Михајло Пупин”, Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб, са
назнаком „За конкурс“, контакт: телефон: 023/550-501.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

23272 Нови Бечеј, Јосифа Маринковића 79

Директор

на мандатни период од 4 године
УСЛОВИ: Кандидат може да буде лице које испуњава услове
прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019), односно лице које
је стекло одговарајуће високо образовање: 1. на студијама
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне
студије, специјалистичке академске студије), и то: а) студије
другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета; б) студије другог
степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука; 2. на основним студијима у трајању од најмање четири
године, по прописима који су уређивали високо образовање
до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1 подтачка
б) мора да има завршене студије првог степена из научне,
односно стручне области за одговарајући предмет, односно
групу предмета. Кандидат мора 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 правоснажном пресудом за кривично
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању
од најмање три месеца, као и за кривично дело насиља у
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично
дело примања или давања мита, за кривично дело из групе
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених
међународним правом, без обзира на изречену кривичну
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено
дискриминаторно понашање; да није правоснажно осуђен
за привредни преступ у вршењу раније дужности; да против
њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подношења оптужног предлога за наведена
кривична дела, да има дозволу за рад наставника/стручног
сарадника (лиценцу), обуку и положен испит за директора,
држављанство Републике Србије и да зна језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву кандидати треба да приложе: радну биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе
о стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију
дозволе за рад наставника, васпитача или стручног сарадника, оригинал или 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),
потврду да има најмање осам година рада у установи образовања на одговарајућим пословима, уверење/потврду (оригинал или оверену фотокопију) из надлежне службе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван правоснажном
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање малолетног лица,
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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, за кривично
дело примања и давања мита; уверење/потврду (оригинал
или оверену фотокопију) из надлежног привредног суда да
кандидат није правоснажно осуђен за привредни преступ у
вршењу раније дужности; уверење/потврду (оригинал или
оверену фотокопију) из надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак доношењем наредбе о
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није
претходила истрага или доношењем решења о одређивању
притвора пре подоношења оптужног предлога за наведена
кривична дела; уверење о држављанству Републике Србије
(оригинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге
рођених (оригинал или оверену фотокопију). Лекарско уверење, као доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима, доставља
одабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидат
за директора, уколико поседује, дужан је да уз пријаву на конкурс достави и доказ о резултату стручно-педагошког надзора
о његовом раду (извештај просветног саветника). Кандидат
који је претходно обављао дужност директора школе дужан
је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Диплома, односно уверење о стеченом високом образовању, уколико је на српском
језику, на којем се остварује образовно-васпитни рад, уједно
је и доказ да кандидат зна српски језик и језик на коме се
остварује образовно-васпитни рад, у супротном је потребно
доставити оверену копију доказа да зна српски језик (оверену
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи на српском
језику). Документацију која се доставља уз пријаву кандидат
доставља у три примерка (један примерак чини оригинал
или фотокопија наведене документације коју је оверио јавни
бележник, а у два примерка достављају се обичне фотокопије
оверених примерака). Неблаговремене и непотпуне пријаве
се неће узети у разматрање. Пријаве са потребном документацијом слати са назнаком „Конкурс за директора”, на адресу: Основна школа „Јосиф Маринковић”, Нови Бечеј, Јосифа
Маринковића 79, 23272 Нови Бечеј. Више информација можете добити код секретара школе или позивом на број телефона: 023/771-041.

Школа је знање,
посао је занат
21.08.2019. | Број 843-844 |

71

Највећа понуда слободних
послова на једном месту
72

| Број 843-844 | 21.08.2019.

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

Основано удружење „Млади пољопривредници Србије“

ОБНОВА СЕЛА НА ЗДРАВОЈ ОСНОВИ
Удружење „Млади пољопривредници Србије“ из Рековца основано је пре нешто више од три месеца, а већ
има 70 активних чланова из читаве земље. Удружење је
карактеристично и по томе што његових 12 сарадника
има задатак да остварује директне контакте са произвођачима.
Ти млади, стручни људи са завршеним пољопривредним
факултетом, знају како да заинтересовани произвођачи дођу
до средстава, првенствено повољних кредита, те на који временски период је то најисплативије, као и када је повољније
потражити субвенције или једноставно купити. „Није нам
циљ само пуко окупљање, већ унапређивање читаве делатности, финализовање производње и остваривање права на
подстицаје. Зато се обраћамо ’најситнијим’ домаћинствима,
да бисмо кроз промоцију тржишно оријентисане пољопривреде задржали младе који се двоуме да ли да остану на
огњиштима или да дигну руке од свега и срећу потраже у
иностранству“, истиче један од челника Удружења Младен
Минић.
„Млади пољопривредници Србије“ планирају и да се посвете преради производа, те граде своје хладњаче. Већ су промовисали
и интернет сајт на који су поставили понуду, како би плодове свога рада могли лакше да продају, а то ће им, уверени су, помоћи да
добију сертификате и уз помоћ стручњака за стандардизацију ваљано декларишу робу.
Удружење сарађује са свим банкама, а подршку „Дунав осигурања“ користе за промоцију исплативости производње, за шта је
ова врста обезбеђења један од основних предуслова.
„Имам фарму од 200 оваца и да не бих остао без ичега осигурао сам је на три и по милиона динара. Не разумем људе који на пет
хектара засаде неку културу и коцкају се са временским неприликама или неким другим ризицима“, истиче Минић и додаје да се
број осигураних пољопривредника непрестано повећава.
Извор: Новости.рс, фото: приватна архива

Уз мобилну апликацију до већих приноса јабуке

П

ДИГИТАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
У ПОЉОПРИВРЕДИ
рема подацима „Еуростата”, Србија се по производњи јабуке налази на шестом месту у Европи. Од укупне површине
намењене за производњу воћа, готово на 60% се производи јабука. Како би узгајивачима олакшали процес производње, у
једној стартап компанији развили су мобилну апликацију која помаже у управљању воћњаком.
Апликација узгајивачима прави планове за наводњавање, ђубрење и прскање. Активно је користи око 600 воћара, а
она се брине за 150 хектара земљишта под засадима јабуке.
„Дигиталне технологије које су данас у пољопривреди доступне
олакшавају пољопривредницима радове у воћњаку, тако што им омогућавају да их обављају брже, поузданије, прецизније. Апликација на
основу података које воћари уносе о сорти јабуке, години садње, типу
земљишта и неким сличним основним подацима пружа планове за
оптималан узгој“, објашњава Јована Ђорђић из компаније MapMyApple.
Апликацију је осмислио петочлани тим који чине пољопривредни
експерти, ИТ стручњаци и економисти. На идеју су дошли јер се у њиховим редовима налазе и сами узгајивачи јабука.
„Видели смо да мали и средњи јабукари производе 20 тона јабука
по хектару, а велики шампиони од 65 до 75 тона. Због тога смо осмислили дигитално решење којим ће се превазићи тај јаз“, рекао је Давид
Блажевски, један од аутора апликације.
Апликацију је могуће преузети само на андроид телефонима, односно доступна је на Гугл плеју, као и на сајту стартапа. За сада је
користе воћари из Србије и Северне Македоније, а доступна је и на
енглеском језику.
„Да апликација помаже у свакодневним пословима, доказ је што је
већина корисника повећала своје приносе за око 15%“, истичу аутори.
Овај тим најављује да ће у будућности на ову апликацију моћи да раИзвор: РТС
чунају и узгајивачи крушака, кајсија, брескви, трешања.
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Како бизнис може да се гради и са помало
заборављеним воћем - џенариком

УЛАГАЊА МАЛА, А ЗАРАДА ДОБРА

М

алина и шљива са преполовљеним родом, купина са
лошом ценом, али постоји воће које ретко подбацује
и има добру откупну цену, иако код нас није много
заступљено у плантажном гајењу. У питању је џенарика, која је чак и у западној Србији, крају познатом по узгоју
воћа, помало заборављена. А некад је Србија била пуна џенарике, која се могла наћи поред сваке њиве, па и куће. Данас се
плантажно највише гаји у селима на подручју Осечине, на око
100 хектара. Разлог, како кажу произвођачи, сигуран откупљивач и стабилна откупна цена ове врсте шљиве, која је позната
и по имену ринглов.
„Ретке су године да џенарика не роди, веома је отпорна на болести и штеточине, па ју је лакше гајити у односу на друге културе, а тражена је у прерађивачкој индустрији. Могу да се постигну
веома добри приноси, максималан род по стаблу буде до 100
килограма плода. Квалитет плода зависи од родности. Уколико
добро роди, плод је ситнији и обрнуто. Плодови џенарике су веома слатки и могу да достигну величину кајсије“, прича Боривој
Јанчић из села Лопатањ, који је пре шест година подигао засад
овог воћа са 800 стабала.
Род џенарике стиже у периоду када пролази вишња, а почиње берба малине. Ове године откупна цена по килограму је 12
динара, док је прошле године била између 10 и 11 динара. „Цена
од 12 динара по килограму је добра, јер један човек може у току

ПОГОДНА И ЗА КАШИЦЕ ЗА БЕБЕ
Џенарика (многи кажу и џанарика, ринглов) је аутохтона балканска врста и води порекло са Балканског полуострва. Користи се у исхрани људи, стоке, за прављење ракије, џемова,
сокова. Погодна је за базу у прерађивачкој индустрији, јер је неутралног укуса, па је састојак у многим врстама густих сокова.
Због нутриционистичких квалитета, али и због тога што за њу
није потребно много пестицида, отпорна је на кварење, често се
користи и у производњи кашица за бебе.

дана да накупи једну тону џенарика, што је 12.000 динара. Код
овог воћа нема ни много улагања, а добија се дрво које може да
се експлоатише наредних 30 година. Ми тренутно све количине
предајемо за индустријску прераду. Планирам да за неких пет
година, када засад достигне максималну родност, покренем сопствену производњу ракије“, каже Јанчић.
Према речима Ђорђа Совиља из Пољопривредне стручне
и саветодавне службе, у Србији се највише гаји „кримска жута“
сорта џенарике. „Откупљују је прерађивачи јер се користи као
база за сокове пошто има неутралан укус и мирис. Може да се
користи и за производњу ракије, којој даје неутралну арому.
Крупна је, лака за бербу, није као домаћа ситна. Међутим, произвођачи греше у вези са резидбом. И џенарику треба орезивати, нарочито у првим годинама, јер је изузетно родна врста и
у том случају може доћи до ломљења грана“, саветује Совиљ.
Управо зато што је, за разлику од шљиве, доста бујнија,
оптималан број стабала џенарике по хектару треба да буде од
350 до 400. Боја зрелог плода може бити жута, разне нијансе жутоцрвених боја или потпуно црвена. Постоје стабла где
плод дозрева почетком јуна, или током целог лета, све до краја
септембра. Од џенарике се раније много више правила ракија,
вероватно и из разлога што је у питању воће које прво дозрева. Квалитет ракије, како кажу стручњаци, свакако да није као
код шљиве или кајсије, али није занемарљив. Ако се дода око
пет одсто шећера и све правовремено одради, ракија буде врло
питка и ароматична.
С.Д., Извор: блиц.рс
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Занати без којих се не може

ЛИМАРИ ОДЛИЧНО ЗАРАЂУЈУ
У данашње време занатска занимања поново добијају на значају и постају
цењена, а један од најтраженијих заната је - лимарски. Лимар, као и сваки други
занатлија, посао учи кроз праксу и рад са мајсторима на градилишту, а све то
како би постао уметник своје врсте

П

остаје јасно да тржишту рада све
више недостају занатлије, јер млади нису спремни да уче занате и
посвете се томе да постану мајстори. С друге стране, познаваоци тврде да
је „имати занат у рукама“ један од најсигурнијих начина опстанка, јер у Србији
зарада занатлија месечно током сезоне
достиже чак и више од две хиљаде евра.
Ипак, може се рећи да у данашње време занатска занимања поново добијају на
значају и постају цењена, а један од најтраженијих заната је - лимарски. Лимар, као
и сваки други занатлија, посао учи кроз
праксу и рад са мајсторима на градилишту,
а све то како би постао уметник своје врсте.
Како нам је рекао један лимар из Луновог Села код Ужица, већина младих,
нажалост, само рачуна колико су новца
за дан зарадили, а не размишљају колико треба да се ради док се не стекне звање
мајстора. Тајна мајсторства, за почетак,
лежи у томе да се прорачуни не праве на
крову, већ раније. По правилу, инжењери
треба да направе прорачун, а лимар да
добије шаблон и скицу по којима ради.
Међутим, мајстор временом, ако наравно учи и прати све, постане способан да
сам ради без тих шаблона.
„Прави мајстор временом постане
способан да види и замисли линије које
нико други не види. Према тој замисли он
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кроји лим. Наравно, остави мало у плусу,
да би средио линију када га поставља. То
је уметност, а сваки занатлија је заправо
уметник“, објашњава наш саговорник и
додаје: „Као и за сваку другу уметност, и
за лимарску је потребно много стрпљења
и времена, а од лима се може направити
све што замислите.“
Зарада, како нам је објаснио, зависи
од преузетог посла, а може износити од
100 до 300 евра дневно. Наравно, треба
рачунати и расходе, као што је исплата
помоћника, јер један лимар не може сам
да ради већи посао. Поред тога, треба
имати у виду да оваква примања лимари немају током целе године, јер се зими
ретко може радити на крову. Наравно,
није ни лети лако зарадити, јер су температуре на крову знатно више него на
земљи или у хладу.
Рачуница се прави по дужном метру.
На пример, олуци се постављају по просечној цени од четири евра по метру.
Покривање конструкција лимом се наплаћује по квадратном метру, а цене се
формирају по разним основама. Зависе и
од величине покривке, каква је конструкција, али и од висине на којој се ради.
„Није исто радити на пет метара и на 20
метара висине“, истиче мајстор.
Што је већа висина конструкције, повећавају се и цене. Када су ниже покривке,

РАД НА ВИСИНИ ПОСЕБНО
ДОБРО ПЛАЋЕН
Руковаоци грађевинским машинама,
багеристи, возачи камиона, зидари, молери - још су нека од занимања која се
данас све више траже код нас. Где год да
се окренете нешто се гради: нови шопинг
центри, стамбено-пословне зграде, а
бројни инфраструктурни пројекти су започети или су у најави... Највише је, дакле,
посла у грађевинској, али и пратећим индустријама, па су међу траженијим занимањима, поред већ наведених, и машинбравари, електричари, ауто-електичари,
лакирери, тапетари, бравари, водоинсталатери, заваривачи... Иако млади беже
од заната, сасвим је јасно да су они данас
постали веома тражени, али и плаћени.
Посебно добра зарада је за све који прихвате рад на висини.

и у зависности од тога на какву конструкцију се стављају, рецимо дрвену, цене се
крећу од једног до шест или седам евра.
Цена зависи и од врсте покривке. Постоји
више врста лима, па је за постављање фалцованог лима најскупља цена рада, јер га
је најтеже постављати и креће се између
шест и 10 евра по квадратном метру.
Извор: блиц.рс,
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Предузетничка прича

КУПЦИМА НУДЕ
ОНО ШТО ИМ ТРЕБА

Након вишегодишњег искуства стицаног у банкарству, књиговодству и
трговини, Клара Сечеи Буш из Кањиже одлучила је да крене са сопственим
бизнисом - снабдевањем прехрамбене индустрије сировинама. После две и по
деценије рада, њена фирма „Генеза“ је једна од најјачих у овом сегменту

П

ородична фирма „Генеза“ из Кањиже ове године обележава 25 година рада. У том периоду, захваљујући
пре свега напорима госпође Кларе Сечеи Буш, која је
оснивач и директор, ова компанија израсла је у једну
од најуспешнијих у региону када је у питању снебдевање прехрамбене индустрије сировинама као што су зачини, сушено
поврће и воће, адитиви, биљни и воћни чајеви, флаше, тегле и
друго. „Генеза“ је заступник, увозник и дистрибутер неких од
водећих светских произвођача ових и других сировина за потребе целокупног прехрамбеног сектора.
„Када сам ушла у посао, хтела сам да докажем да једна домаћа фирма из мале средине може бити равноправан партнер
у снабдевању квалитетним сировинама из целог света“, каже
данас Клара Сечеи Буш, присећајући се да почеци нису били
нимало лаки.
„У време 90-их на српском тржишту били су присутни
углавном представници иностраних компанија, који су нудили
увозне сировине. Такмичити се са таквим фирмама тада се чинило немогућим, јер је иза њих стајала матична компанија из
Европе, капитал, технологија и познавање тржишта. У питању
је све оно са чим Генеза није располагала, али је имала друге
вредности, као што су истрајност, слух да чује потребе својих
партнера, како би увек понудила управо оно што им заиста
треба. Имали смо и жељу да стално унапређујемо наше знање,
да улажемо у развој пословања, да будемо поштен и поуздан
партнер својим купцима“, истиче саговорница „Послова“.
„Генеза“ је стартовала 1994. године, у време највеће инфлације, када није постојао банкарски систем, кад се увоз робе радио са посебним дозволама Унпрофора и када је једини систем
плаћања према иностранству било бартел пословање.
„Кад се сетим тих времена, просто ми није јасно како смо
уопште знали да се снађемо у том хаосу. Ипак, морам признати да су ме та тешка времена научила да се изборим са свим

могућим проблемима и да схватим да ништа није немогуће. То
убеђење и оптимизам су ме пратили током свих ових година
и стално сам се трудила да их пренесем и на своје сараднике.
Из године у годину нас је било све више и поносна сам на то да
данас запошљавамо преко 80 наших суграђана“, каже Клара.
Радећи напорно протекле две и по деценије, она је са својим
сарадницима успела да од „Генезе“ створи незаобилазну компанију у ланцу снабдевања сировинама прехрамбене индустрије.
„Изградили смо категорије производа према месној
индустрији, кондиторима, пакерајима, конзервној индустрији,
винарству и према произвођачима сточне хране. Пажљиво
слушајући потребе наших купаца, као и кретања међународних тенденција у грани прехрамбене индустрије, трудили смо
се да изградимо такав портфолио производа који омогућава
и олакшава нашим купцима да се фокусирају на своју производњу и да се ослањају на нас, као на сигурног партнера, који
испуњава њихове потребе. Циљ нам је стално био, а и данас
је, да нудимо најквалитетније сировине, да усмеримо тржиште
према безбедним и захтевним сировинама како би наши куп-

ПОСВЕЋЕНОСТ ФИРМИ
„Генеза је за мене као моје дете, фирма коју сам створила,
неговала и водила током свих ових година“, изјавила је Клара на
обележавању 25 година рада фирме. „Трудила сам се да је ојачам и осамосталим баш као што то ради једна мајка са својим
дететом. Радила сам често опседнуто и науштрб своје породице,
чинила сам све да од Генезе направим компанију која је сада
позната у целој регији и која може да буде стратешки партнер
многим фирмама у области прехрамбене индустрије.“
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СНАБДЕВАЈУ НАЈВЕЋЕ
Зачинима и сушеним воћем и поврћем „Генеза“ снабдева највеће
светске компаније, као што су „Нестле“, „Ворли“, „Фрутаром“, „Колин“. У прошлој години фирма из Кањиже је произвела око 1.000
тона готових осушених и прерађених производа, од којих су 80
одсто извезли. Њихови производи осим до компанија у региону и
Европи, стижу и до фирми које пласирају робу у Америци, Русији,
Аустралији и Новом Зеланду. Клара Сечеи Буш често каже да је
данас посебно поносна када на полицама маркета види производ
за који зна да садржи „Генезине“ сировине.

ци били равноправни на тржишту са својим производима“, истиче саговорница „Послова“.
Према њеним речима, захтеви тржишта се стално мењају
и постају све већи, што је њу и њену фирму више пута стављало пред велике изазове: „Захваљујући овим изазовима 2012.
године смо кренули у правцу изградње логистичког центра и
секције за дораду увозних сировина. Стварали смо услове за
млевење, чишћење, мешање, стерилизацију, гранулисање и
друге видове услуга. Увођењем ових радњи више нисмо били
само увозници сировине него смо створили додатне вредности
и у квалитету и у безбедности производа, које и дан данас пласирамо. И од наших партнера добили смо позитивне повратне
информације на те промене. Они су нам потврдили да идемо у
добром правцу развоја наше делатности“.
У међувремену, док се „Генеза“ развијала, у послу се Клари
придружила и њена ћерка Каролина, која је дуги низ година
већ радила у иностранству код великих мултинационалних
компанија.
„Њена одлука да се врати у Кањижу и да буде део породичне фирме, у великој мери је утицала на даљи развој Генезе.
Тиме што се она укључила у рад, фирма је добила младалачку
енергију и стабилну основу за континуитет и даљи развој“, с
поносом наводи Клара Сечеи Буш.
У вези са пословањем „Генезе“, наша саговорница каже да
је годинама трагала за неким видом производње са којим бих
употпунила асортиман компаније.
„Била сам готово опчињена и прижељкивала сам да имамо
производ који ми сами стварамо, нашим знањем, нашом упорношћу и нашим рукама. Радећи са највећим произвођачима
готових супа и зачинских смеша, суочили смо се са проблемом
безбедности увозних сировина. Јавио се, наиме, проблем, како
обезбедити сигуран и безбедан пласман сушеног поврћа и зачинског биља, у околностима када немамо апсолутну контролу
над процесом целе производње тих сировина. Управо тај проблем смо доживели као изазов, на који је Генеза 2014. године одговорила покретањем сопствене производње сушеног поврћа и
зачинског биља. У рекордном року од шест месеци изградили
смо савремени погон за сушење, уговорили производњу сировине са околним пољопривредним произвођачима и напокон
храбро кренули у сопствену производњу. Били смо веома срећни што смо нашли свој пут ка производњи и то задовољство
нам је било довољно да се суочимо са свим проблемима и пребродимо све потешкоће које су се јављале током успостављања
производње. Саставили смо тим квалитетних људи како у производњи, тако и за вођење технологије и контролу квалитета на
њивама и у самој производњи“, истиче Клара и додаје да није
било лако. Наилазили се на разне препреке, али да су изабрали
прави пут за развој ништа не потврђује боље од чињенице да
су своју годишњу производњу у потпуности успели да пласирају како на домаћем тако и на иностраном тржишту.
„Ћерка Каролина је имала изузетну заслугу у томе да наше
зачинско биље и поврће нађу пут ка европском тржишту. Постала је прави амбасадор Генезе према свету. Била је толико
успешна у томе, да када се показала прилика за повећање капацитета захваљујући фондацији Просперитатија, она је била
прва која је рекла да крећемо са новом инвестицијом, јер постоји потражња коју не можемо задовољити са тренутним капацитетом“, прича Клара.
Изградњу још једног погона за сушење са тренутно најмодернијом опремом завршили су 2017. године. Повећали су каБесплатна публикација о запошљавању

пацитет складишног простора са дотадашњих 4.000 палетних
места на додатних 10.000, те проширили капацитет дорадног
центра.
„Сезону сушења у 2019. у оба погона смо завршили са капацитетом од преко 10.000 тона разних сировина, као што су спанаћ, першун, мирођија, бундева, купус, шаргарепа, паштрнак,
кромпир, коријандер лист, чубар, камилица, оригано. У овогодишњој сезони, поред наведених производа, планирали смо да
прерађујемо и цвеклу, карфиол, броколи и лиснати кељ. Имамо у плану да даље ширимо асортиман производа, како бисмо
смањили увоз и да уједно створимо базу произвођача која је у
стању да прати захтеве тржишта и модерне технологије, како
би били што конкурентнији на тржишту. Тиме доприносимо
да млади пољопривредни произвођачи имају добру основу за
бољи живот и да своје породице оснују овде, у нашој домовини, у нашем окружењу. Наш народ је вредан, поштен и спреман за унапређење свог знања и технологије, која је основа за
будућност ове регије“, наглашава Клара, чија фирма садашњи
вид и обим производње обезбеђује кроз уговарање производње
углавном са околним фармерима, али раде и са произвођачима из целе Војводине.
Највеће и најистакнутије произвођаче са којима сарађују
дужи период окупили су у мају на свечаности обележавању
јубилеја - 25 година оснивања и рада. У „Генези“ су желели да
им се и на тај начин захвале на њиховом досадашњем труду,
максималној посвећености и жељи да их прате и учине све
како би сви заједно имали безбедне и квалитетне производе.
С тим у вези, Клара истиче да агрономи „Генезе“ прате све токове производње уговорене културе и усмеравају рад фармера, како би применили најбољу технологију и заштиту зависно
од захтева тржишта на којима комапнија продаје своје сушене
производе.
„Модерно изграђена лабораторија и наши стручни сарадници омогућавају нам да пратимо цео ток производње и гарантују безбедност наших производа. Присутни смо на свим континентима света и чинимо све како бисмо квалитетом својих
производа освојили што већи део светског тржишта“, наглашава саговорница „Послова“, али додаје да се на постигнутом неће
стати. Планирано је проширење асортимана других светских
произвођача, али и у оквиру властите производње.
„Жељни смо стварања нових вредности. Укључивањем савремене технологије желимо да понудимо производе који су до
сад били слабо присутни код нас. Нон-стоп смо окренути према новим плановима, идејама за даљи развој. За реализацију
тих планова ослањамо се првенствено на наше запослене, на
њихов ентузијазам и посвећеност да заједно створимо најбоље
производе из Војводине“, закључује Клара Сечеи Буш.
Славица Даниловић
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Сарадња са послодавцем „Tisza automоtive“ из Сенте

ОБУКА НА ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА
ДОО „Tisza automоtive“ из Сенте једна је од највећих инвестиција Мађарске у Србији. Део је групе „Tisza Cipo“ и започела је делатност производње
електричних каблова за ауто-индустрију 2015. године.
Тренутно запошљавају око 2.000 радника, од којих је чак 700 са подручја
Кикинде. За своје запослене послодавац је, између осталог, обезбедио бесплатан
аутобуски превоз који покрива сва насељена места на територији Севернобанатског округа. Своје производне погоне отворили су и у Бечеју, а у текућем месцу
планира се започињање производње и у погону у Кикинди.
Сарадња Филијале Кикинда НСЗ и ДОО „Tisza automоtive“ започета је одмах након отварања погона у Сенти, селекцијом кандидата и посредовањем
у запошљавању, као и учешћем послодавца у програмима и мерама које
спроводи Национална служба за запошљавање.
Програм обуке на захтев послодавца, који подразумева учешће у финансирању програма обуке ради стицања знања и вештина потребних за
обављање послова на конкретном радном месту, омогућио је послодавцу да
обучи лица за обављање послова оператера на специјализованој производној линији за склапање кабловских снопова - uni harnes.
У току је реализација обуке за 2 лица, а кроз пројекат ИПА 2013 још шест лица савладаће тромесечни програм обуке и засновати
радни однос код поменутог послодавца.
„Менаџменту фирме задовољство радника увек је на првом месту, јер само задовољан радник пружа свој максимум“, истичу
у компанији „Tisza automоtive“, док полазници обуке за оператера у производњи у ауто-индустрији изражавају захвалност што
им је пружена шанса да овладају потребним знањима и вештинама и заснују радни однос.
Отварањем новог производног погона у Кикинди пружа се шанса великом броју суграђана да дођу до посла. Први корак је да
се се обрате свом саветнику за запошљавање у кикиндској филијали НСЗ.
Весна Данић

Реализација Локалног акционог плана запошљавања у Топличком округу

ЈАВНИ РАДОВИ – ВИШЕСТРУКО КОРИСНИ
На основу потписаних споразума о
сарадњи између НСЗ и општина на територији Топличког округа, у току је реализација јавних радова на којима ће бити
ангажовано 277 незапослених лица која
припадају категоријама теже запошљивих. Одлуке о спровођењу јавних радова
добила су 32 послодавца, па ће у општини Прокупље 20 послодаваца запослити
197 лица, у Куршумлији ће 6 послодаваца ангажовати 31 лице, у општини Блаце
4 послодавца – 20 лица, а у општини Житорађа 2 послодавца запослиће 29 лица.
Највећи број јавних радова организују предузећа за комуналне услуге, а
односе се на сређивање јавних површина,
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чишћење дивљих депонија и унапређење
животне средине. По бројности следе јавни радови из области социјалне подршке
угроженим категоријама лица.
Приликом обиласка Дома за смештај
и негу старих и беспомоћних лица у Прокупљу, били смо у прилици да се уверимо
да се јавни рад који спроводи овај послодавац реализује по плану и без икаквих
проблема.
„Јавни радови су за нашу установу веома користан програм, с обзиром
да имамо веома велики круг који треба
одржавати, 3 хектара површине. Запослени преко јавних радова нам помажу да
нашу средину учинимо пријатнијом, пре
свега нашим корисницима, али и широј
околини, комшијама и свим грађанима
Прокупља“, истакао је директор Дома др
Небојша Вукадиновић.
Разговарали смо и са ангажованим
лицима и питали их шта за њих значи
укључивање у јавне радове. „Нама овај
програм пуно значи, како због примања,
која нису мала, тако и због радног стажа.
Значи нам и што смо у прилици да помогнемо старијим особама овде у дому,
са којима смо остварили веома лепе контакте. Свака част свима у колективу, са
свима лепо сарађујемо, од радника, преко
шефице до директора“, каже Зорица Стевановић, једна од ангажованих радника.
Све општине Топличког округа ове
године су издвојиле знатно већа средства
у односу на прошлу годину, како за јавне
радове, тако и за остале програме запошљавања. У току је и реализација програ-

ма самозапошљавања, програма стручне
праксе, као и програма запошљавања
особа из категорије теже запошљивих на
новоотвореним радним местима, тако
да ће укупно на основу споразума о сарадњи бити запослено 329 незапослених
лица са евиденције Филијале Прокупље
НСЗ.
Број незапослених лица на евиденцији прокупачке филијале НСЗ се
у последњих неколико месеци осетно
смањио. На територији Топличког округа, који покрива филијала, тренутно има
10.936 лица, док је на почетку године тај
број износио 11.960, а пре годину дана
Бранислав Страхинић
12.963.

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

Народна библиотека Ужице - извођач јавног рада

КУЛТУРА ЗА СВЕ
Пројекат „Култура за све“, који спроводи Народна библиотека Ужице преко програма јавних радова, учинио је услуге
ове библиотеке доступним свима, а посебно угроженим категоријама становништва, који нису у могућности физички да
дођу до установе. Ради се о модерној културној установи, у којој
се годинама негује разноврсност услуга и равноправност корисника, без обзира на образовање, пол, порекло и социјални
статус. Пројекат је посебно значајан за лица која живе на периферији града, далеко од центра и нису у могућности да прате
културна дешавања.
Почетни мото пројекта важи и данас и гласи „Ако ви не
можете до библиотеке, библиотека ће доћи до вас“.
„Пројекат је замишљен тако да омогућава бесплатну доставу књига на адресу лицима која не могу да дођу до библиотеке, старим и болесним лицима, трудницама и особама са инвалидитетом. Услуга је доступна свим заинтересованим особама
које се пријаве на наше телефоне, а посебну сарадњу имамо са
удружењима особа са инвалидитетом“, истакла је директорка
Народне библиотеке Ужице Душица Мурић.
Миланка Вуловић је била ангажована на овом пројекту
када се као нова услуга први пут појавио у Ужицу 2009. године.
Направила је кратку паузу, а онда је пет година заредом ангажована на пројекту.
„С обзиром да радим један хуман посао врло сам задовољна и драго ми је што Ужице има овакву врсту услуге. Нашим
корисницима прија оваква врста пажње. Заједнички договара-

мо изборе наслова, тако што разговарамо, па успевам да проценим шта их највише интересује, да ли је то историја, психологија, романи, и то одлично функционише“, каже Миланка.
Колико читаоцима значи ова врста услуге, рекле су нам
сестре Радмила Станић и Станија Марковић, које годинама
користе ову могућност да дођу до литературе: „Сматрамо да
овакву услугу треба да има сваки град. Најлепше књиге смо
прочитали захваљујући Миланки, која увек уме да нам препоручи шта је актуелно“.
Током 2019. године преко програма јавних радова ангажовано је укупно 75 особа са инвалидитетом, конкретно у граду
Ужицу 45.
„И кроз овај пројекат јавног рада остварена је основна идеја
програма, са једне стране лица која су болесна или на било који
начин угрожена добијају услугу Библиотеке у свом дому, а са
друге стране имамо радно ангажовање особа са инвалидитетом, очување и напредовање њихове радне способности“, истакао је Радољуб Шуњеварић, начелник Одељења за програме
запошљавања и предузетништво у Филијали Ужице НСЗ.
Поред доставе књига на кућну адресу, пројекат обухвата и
дигитализацију завичајне грађе и локалне периодике, односно
припрему грађе за копирање, скенирање и обраду дигитализованих фајлова, који су корисницима доступни на интернету.
Одрживост пројекта и потреба за његовим развијањем је дугорочна, јер ће увек бити лица којима је потребна ова врста усБиљана Терзић
луге.

У Панчеву завршена обука за послове физичко-техничког обезбеђења

БРЖЕ ДО ПОСЛА
Полазници обуке за физичко-техничко обезбеђење у Панчеву положили су завршни испит. Пет полазника је похађало обуку,
чији је извођач била Академија „Oxford-agent“ д.о.о. са седиштем у Јагодини. Академија је организовала и спровела обуку на основу
споразума о заједничком наступању, а испит је одржан у просторијама огранка у Панчеву.
Обука је стартовала 20. јула и трајала је до половине августа, а обухватила је укупно 90 часова. Циљна група кандидата биле
су незапослене особе са евиденције НСЗ којима је у индивидуалном плану запошљавања предвиђена обука као мера у којој могу
учествовати и које су психофизички способне за ову врсту послова. Предност су имала лица која спадају у категорију теже запошљивих, имају минимум завршену средњу школу, важећу личну карту, нису осуђивана и држављани су Републике Србије.
Oбука је реализована кроз следеће области: правни аспекти обављања делатности, примена закона, вансудска заштита, опрема за обезбеђење, редовне процедуре обезбеђења, процедуре у ванредним ситуацијама, пожар, безбедност и здравље на раду, итд.
Полазници ће своје знање проверити и у МУП-у, након чега ће добити лиценце за рад. Сви су истакли да је обука веома добро организована, а предавачи одлични, што им даје наду да ће врло брзо бити и ангажовани захваљујући сертификатима које су добили.

Ивана Мучибабић
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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

Јована Микића 12
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

